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سازی روابط اعضای خانواده اصول فقهی حاکم بر بهینه تحلیل  
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 چکیده
و  پیوسرته  هم به هایی خانوادهها از نظام  نی آخواهیم دید که همه با تدبر در پیشرفت تمدن بشر

گیرد؛ پ  اگر در جامعه بنای خانواده بر پایره اصرول اسرتوار باشرد،      عاطفه سرچشمه میسرشار از 

شرود و آن جامعره برا انسرجام و اتحراد در       روح برادری، همکاری و محبت بر آن جامعه حاکم می

 وزندگی اهلیت پذیرش امانرت الهری را خواهرد داشرت. امرروزه عردم مردیریت فضرای مجرازی          

توانرد موجرب تضرعیف بنیران      اهی زوجین نسبت به مسائل خانواده، میمدرن و عدم آگ تکنولوژی

را بررای   ناپرذیری  جبرران  هرای  آسریب که به تبرع آن   گرددخانواده و افزایش آمار طالق در جامعه 

زوجین و فرزندان به همراه دارد. در تحکیم جامعه انسانی اسالمی، استحکام خرانواده ترأثیر مثبتری    

. خداونرد  اسرت  شرده ویژه به اصل تحکیم و ثبات خرانواده عنایرت    صورت بهدارد که در قرآن نیز 

و بررای حفرظ حرریم     اسرت  نمودهمتعال کلیه اصول حاکم بر روابط خانواده را بر این اصل مبتنی 

نموده که از میان احکام حقروقی قابرل اسرتخراج هسرتند و در     خانواده و تحکیم آن اصولی را بیان 

بهرره برردن از رهنمودهرای حکیمانره      ، باحاضر نوشتار. در است شدهتصریح  ها آن به نیزمواردی 

تحکیم روابط اعضای خانواده و عوامل مرؤثر برر آن مرورد تحلیرل      ها و اصول راهقرآن و روایات، 

شود که دستیابی به رشد و تعالی خانواده از سویی در گررو انجرام وظرایف هرر      ، بیان میقرارگرفته

مبتنی بر توجه به فضرایل و کرامرات اخالقری و معنروی در خرانواده      یک از اعضا و از سوی دیگر 

شرود، بره کرانون     ی اخالق، حقوق و فضایل اسالمی استوار می ای که بر پایه خانواده رو ازایناست؛ 

 گردد. اصلی رشد و تعالی انسانی مبدل می

 استحکام. خانواده، اسالمی، اخالق روابط، اصل، ها: کلیدواژه

                                                           

 .taha.samiai@gmail.com؛ ، قم. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم1

، اصررررفهان؛ نویسررررنده مسررررئول( سالمی). دکترررررای تخصصرررری گررررروه فقرررره و مبررررانی حقرررروق ا    2

.sedighenoghrekoob@yahoo.com 



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  74  

 مقدمه

ترین نهاد اجتماعی و محیطی امن برای رسیدن بره اهرداف    ترین و مهم به عنوان حیاتی خانواده 

و با حضور فرزندان روابرط اعضرای آن    شود عالی انسانی است که با پیوند مقدس ازدواج آغاز می

هایی که  به انواع نیازمندی توجه باشد.  خواهد بیشتربر یکدیگر  ها آنتر شده و تأثیرگذاری  گسترده

تررین نیازهرای انسران تنهرا در محریط خرانواده ترأمین         توان گفت اصریل  فراد به یکدیگر دارند میا

شود؛ زیرا در این محیط است که نیاز تکوینی فرزند به پدر و مادر و نیاز مستقیم زن و شوهر به  می

 گردد. یکدیگر تأمین می وسیله بهها  یکدیگر و نیازهای عاطفی و جنسی آن

آرامش، آسایش و امنیت در زنردگی اسرت و بررای دسرتیابی بره آن عرالوه برر         خانواده کانون 

بره دسرتورات، راهکارهرا و     شرده  بیران هایی که در انتخاب همسر شایسرته   معیارهای اولیه و مالک

رهنمودهایی نیاز است که این رهنمودها تحت عنوان اصول حاکم بر روابط خانواده سبب شناخت 

ایجراد محیطری سرالم و برا      منظرور  بره ایجاد ارتباط صمیمانه و سازنده  سازوکارهایعوامل ثبات و 

بشرری و ادیران   سرزایی دارد و در تمرام جوامرع     نشاط برای پرورش فرزندان در خانواده اهمیت به

 ، اسالم نیز برای خانواده قداست خاص قائل است.مورد عنایت بوده

شگی بشر و همچنین نهاد خانواده بره  اهمیت قرآن و همچنین دیدگاه اسالم به عنوان معلم همی 

کند که مسرلمانان بایرد    عنوان هسته زندگی اجتماعی، ضرورت و اهمیت این موضوع را آشکار می

هرای ارتبراط اجتمراعی و     سبک زندگی خود را از قرآن اقتباس کنند و در دنیایی کره در آن رسرانه  

زندگی به روش قرآن و عنایرت  ماهواره در صدد تغییر سبک زندگی بشر هستند، برگشت به سبک 

 مفاهیم قرآنی به یک ضرورت تبدیل شده است. دادن قرارخاص به مفاهیم آن و الگو 

نمایرد،   گیری کلی آن نظام را تبیین مری  دارای اصولی است که جهت مندی نظامبنابراین هر امر  

ید با مراجعه به منابع به اصول نظام خانواده در اسالم با یابی دستطبیعی است که در گام اول برای 

در اسرتنباط احکرام    شرده  اسرتخراج اصرول   این ازفقه این اصول را استخراج کرد و در گام بعدی، 

فقهی بهره گرفت. واضع مکتب و نظام اسالم با رعایت اصولی به وضع قروانین و احکرام پرداختره    

ناسرازگاری،   است. برای مثال شرریعت اسرالم بررای تقویرت روابرط زن و شروهر و پیشرگیری از       

جردایی و   هنگرام  درو حتی الگوهای رفتراری   است نمودههای متعددی در شرایط مختلف  توصیه
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 .است کردهطالق را بیان 

خرانواده بره عنروان واحرد بنیرادی جامعره       »کره  همچنین در اصل دهم قانون اساسی مقررشده 

پاسداری از قداسرت   جهت ردمربوط به آن باید  های ریزی برنامهاسالمی، همه مقررات و قوانین و 

اسرالمی   حقروق  وخانواده، آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانواده بر پایره اخرالق   

اند تمامی مراحرل تشرکیل خرانواده نظیرر مقردمات       ؛ از این رو اعضای خبرگان تالش نموده«باشد

ترا در بهتررین شررایط،    قرار دهند  موردحمایتو حتی والدت فرزندان را  ازدواج ازازدواج و پ  

شکل بنیادهای اولیه جامعه اسالمی ایجاد گردد. چرون در نظرام اجتمراعی، نظرام خرانواده اهمیرت       

ترأثیر   اجتماعی وخاصی دارد و نقش اجتماعی آن روی همه قوانین، تصمیمات، مقررات اقتصادی 

 دهم قانون اساسی( در اصولی کلی ذکر شود.) اصلگذارد، الزم است که این  می

شرود کره اهمیرت بسریار زیرادی       بنابراین آشنایی با این اصول باعث تحکیم روابط خانواده می 

رسد با توجه به نقش مؤثر خانواده در رشرد   داشته و تحقیق در این زمینه امری ضروری به نظر می

تحلیلری بره بیران ایرن مرورد       صرورت  بره کره   شده تدوینو مقاالت زیادی  ها کتابو تعالی جامعه، 

در این پژوهش سعی خواهد شد ضمن بیان کردن اصول مهم، بره بررسری آن    اخته نشده است.پرد

در روابط خانواده از نظر فقهی اشاره گردد و انگیزه انجام این پژوهش پاسخ به این سؤال است کره  

هرایی دارد؟   شریعت اسالم برای تقویت روابط زن و شوهر و پیشگیری از ناسازگاری، چره توصریه  

حفرظ   اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده چیست؟ اصولی کره قررآن بررای تحکریم و    همچنین 

سررزندگی آن اصرولی مؤثرنرد     در تحکیم بنیان خانواده و ؟اند کدم، است نمودهحریم خانواده بیان 

قبل از ورود به بحرث الزم اسرت بره تبیرین      ها پرداخته خواهد شد.ترین آناین مقاله به مهم که در

 ان بحث پرداخته شود.مفهومی عنو

 تحکیم و حفظ روابط اعضای خانواده

هرای   آنچه موجب تزلزل پایه ای دارد و بر نجامد، توجه ویژهااسالم بر آنچه به تحکیم خانواده بی

ریشره در  « تحکریم خرانواده  ». اهمیت و ضرورت پرداختن به موضروع  کند مبارزه می خانواده شود،

ترین نهاد در جامعه اسرالمی، وظیفره تربیرت و     به عنوان بنیادیاهمیت نهاد خانواده است. خانواده 

و  دارد و اگر زن و شوهر نتوانند خرانواده را تحکریم بخشرند    عهده برها را  سازندگی افراد و انسان
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ای ایده آل برای نسل آینده بسرازند و   جامعه ایمان در آن پرورش دهند، قادر نخواهند بود افرادی با

نخواهند رسید. منظور و مقصود از تحکیم خانواده، فراگیرری اصرل اعتردال     ودبه اهداف متعالی خ

میان همگان، حفظ حقوق و حاکمیت اخالق همه اعضا است. پ  چون هدف از برقراری زوجیت 

است، بدین منظور باید همره رفتارهرا و   « سکونت و آرامش اعضا»قرآن و تشکیل خانواده، به تعبیر 

 .(2 :1934بهرامی و نمازی،) این هدف شکل گیرد ها در راستای تحقق تعامل

شرود بره    سبحان در سوره مبارکه نساء از پیوند ازدواج که موجب تشکیل خانواده مری  خداوند 

وَ کیفَ تَأخُذونَهر وَ قَد أفضی بَعضُرکُم إلری بَعرضٍ و    » است نمودهیا پیمان محکم یاد « میثاق غلیظ»

« نعمرت الهری  »سوره مبارکه نحل، خانواده  32 آیه در(؛ همچنین 21 ء:نسا«)أَخَذنَ منِکُم میثاقاً غَلیظاً

 هوَاهلُل َجعََل َلُکم ِمن أنُفسِرُکم َأزواجرًا َوَجعرَل َلکُرم مِرن أزواِجکُرم بَنرینَ َوحَفَرد        » استنامیده شده 

اکررم  ( و نیرز رسرول   32 نحرل: «)وَرَزَقکُم مِنَ الطّیِباتِ أَفَبِالباطِلِ یرؤمِنونَ وَ بِنعِمَتِ اهللِ هررم یَکفُررونَ  

ترین بنا نزد خداوند توصیف کرده و فرمروده   خانواده را عزیزترین و محبوب )صلی اهلل علیه و آله(

ج  ،1966)نروری طبرسری،   « أعَزَّ مِنَ التَّزویجِ و مابرنِیَ فِی اإلسالمِ بنِاء  أحَب  إلی اهللِ عزّوجلّ»است: 

15 :149.) 

نان نتیجه گرفت که خداوند در قرآن حتی در زمانی که احکرام  توان چ از مجموع آیات قرآن می

کند، سعی بر تحکیم خانواده داشته و تا آنجا کره امکران دارد شررایطی را     حقوقی طالق را بیان می

است که به راحتی زن و شوهر نتوانند از هم جردا شروند. درصرورتی کره      برای طالق در نظر گرفته

 کررده تررین راه معرفری    نباشد، با اینکه طالق را به عنروان مغبروض   ها آنای به غیر از جدایی  چاره

دهد که با اجرای بعضی از قوانین بتوان اصرولی   ؛ ولی برای حفظ حریم خانواده دستوراتی میاست

 خانواده تحمیل کرد و ظاهراً اعضای خانواده را به هم وابسته نگاه داشت. اعضای بررا 

 دینداری اصل. 1

، اعتقرادات و پایبنردی زن و شروهر بره مسرائل      مرد وم در تحکیم روابط زن مه عوامل ازی کی

های دینری   دینی، شرعی و احکام مقدس اسالم است. زن و شوهری که در محیط خانواده به ارزش

لیهم ع) بیت اهلدهند، اهل مناجات با خدا و  و اخالقی پایبندی دارند، به نماز اول وقت اهمیت می

 ها توجه خاصی دارد؛ اما کنند، حضرت حق نسبت به آن ب قرآن را قرائت میهستند و مرت (السالم
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های اخالقی و اصول دینی ندارند و مرترب برا پخرش     هایی که زن و مرد پایبندی به ارزش خانواده

نمایند روی خوشی و صرحت واقعری    های مبتذل احساس سرخوشی کاذب می نوار موسیقی و فیلم

زن و مرد یکی از عوامل تحکیم خرانواده اسرت. حردیث     داری دینخدا و  بینند؛ لذا ایمان به را نمی

نورانی شردن خانره برا ترالوت قررآن اسرت )رفیعری         نشانگر« القُرآنِ... هنَوّروا بریروتَکُم بِتَالو» ینبو

 .(4: 1913 محمدی،

، ارضای مشروع غریزه جنسی است. دین اسالم با سرکوب نیراز  داری دینی از مسائل حفظ کی 

بنردوباری نیرز    شخص از نظر جنسری و برا بری    بودن رهادیگر، از  سوی ازسی مخالف است و جن

 آیره  درداند.  می داری دینمخالف بوده، از این رو ازدواج را یگانه راه ارضای غریزه جنسی و حفظ 

م إن یَکونروا فُقَرراءَ   وَأنکِحروا األیامی مِنکُم وَ الصّالِحینَ مِن عِبادِکُم وَ إمائِکُ»فرماید:  نور می سوره 92

شود بره کسرانی کره امکانرات الزم را بررای       توصیه می البته و« یرغنِهرمر اهللُ مِن فَضلِه وَاهللُ واسِع  عَلیم 

ای  قرآن، خانوادهلذا تا زمانی که پروردگار گشایشی ایجاد نماید.  کنند پیشهازدواج ندارند که عفت 

و بره حیرات طیبره راه     کننرد  طیاد آن، مدارج بندگی را کند که افر را طبق مکتب اسالم طراحی می

، امنیت، تغذیه و... در جسرتجوی  آرامش مانندافراد عالوه بر تأمین حقوق دنیوی  خانواده دریابند. 

م وَ لَنَجرزِیَنَّهر  هًطَیِبَر  همَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَکَرٍا اَو اُنثی فَلَنُحیِیَنَّهر حَیرو »حقوق معنوی نیز خواهند بود، 

زن و مرد هرک  عمل صالحی انجام دهد، ما او را به  ( از33نحل: «)اَجرَهرم بِاَحسَنِ ماکانُوا یَعمَلونَ

گردانیم. در این آیه شررط رسریدن بره     شرط ایمان به خدا در زندگانی با سعادت و خوش زنده می

در محریط  اسرت کره البتره ایرن دو      حیات طیبه، ایمان و عمل صالح ذکرر شرده   دخول در بهشت و

وَالَّرذینَ امَنُروا وَاتَّبَعَرتهرم ذُرحیِرتُهرم     »مبارکه طور آمده اسرت:   سوره 21شود. در آیه  خانواده کسب می

کسرانی کره   « امرِیءٍ بِما کَسَبَ رَهرینٌ  کُلُ بِایمانٍ اَلحَقنا بِهِم ذُرحیَتُهرم وَما اَلَتناهرم مِن عَمَلِهِم مِن شَیءٍ،

ملحرق   هرا  آنه ایشان از آنان پیروی کردند، ذریه ایشان را در بهشت بره  ایمان آوردند و اهل و ذری

(. 21 )طور:«گرو عمل و کسب خویش است کنیم که هرکسی در کرده و از خودشان چیزی کم نمی

پروردگرار در  »تفسریر قرطبری نقرل شرده کره       در )صلی اهلل علیه و آله( اکرم پیامبرذیل آیه فوق از 

تر باشرند.   دهد؛ هرچند از حیث پاداش و عمل از او نازل جه او قرار میبهشت ذریه مؤمن را در در

 (.1112: 1932)سلطان محمدی،« چون به وجود ایشان چشم روشن شود
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شرود. انسرجام خرانوادگی، رضرایت،      موجب استحکام و ثبات روابط زن و شوهر می داری دین

هرا،   بنرد و براری   از برروز بری   دهرد و  می خانه را افزایش محیط در نف  عزتو  بینی خوشروحیه 

کند. در خانواده بسیاری از مشکالت به دلیل تعارض  مصرف مواد مخدر و نارضایتی جلوگیری می

که در موارد زیادی به دلیل از دسرت   هاست آن نگری سطحیبین آزادی شخصی و امنیت عاطفی و 

م اعتقرادی و دینری خرود    ها، معنا و مفهوم زندگی، چارچوب و نظرا  دادن و فاصله گرفتن از ارزش

های فرد موجب مهر و عطوفت و یکپارچگی بیشتر در محیط  است؛ بنابراین نظام اعتقادی و ارزش

آل در عبودیرت پروردگرار اسرت.     زندگی ایرده  شود؛ از این رو ر میخانوادگی و روابط زن و شوه

و  الهری  انبیراء  رعایت حالل و حرام، انجام واجبات و ترک محرمات و توکل به خردا و توسرل بره   

 شود. پیروی از الگوهای دینی باعث تحکیم بنیان خانواده می

 حقوق بر. اصل تقدم اخالق 2

لق شکل ظاهری اشیاء است. ملکات، غرایز و صفات خَ که چنانلق شکل درونی انسان است، خُ

ناشری  شود و به آن اعمالی کره از ایرن خلقیرات     روحی و باطنی که در آنان است اخالق نامیده می

(. قرآن با بیان دسرتورات و قروانینی در مرورد    19: 1931 مهدوی کنی،) ندیگو گردد، نیز اخالق می

نکاح، مهریه، نفقه، ارث، حضانت، استقالل مالی و مدیریت خانواده حدود وظایف و حقروق زن و  

است کره بره   ای  است؛ ولی از آنجا که طبیعت و نوع رابطه اعضای خانواده به گونه مرد را بیان کرده

قادر نیست این روابط را تعدیل کند؛ به همین علت اسالم بررای اداره خرانواده بره    « حقوق»تنهایی 

همچنین برای شرایط غیرعادی زندگی، در برخی مروارد؛   ای داشته، توصیه و سفارش ویژه« اخالق»

اسرت.   وضرع کررده  دهد، قوانینی را  زمانی که ایثار، عشق و فداکاری جای خود را به ناسازگاری می

که خداونرد متعرال در    استزوجین یکی از عوامل تحکیم خانواده  رفتاری خوش وخوش اخالقی 

 کررده  اشراره به آن « با آنان به شایستگی رفتار کنیدوَعاشِروهرنَّ بِالمَعروف...و »سوره نساء با عبارت 

 (.13 )نساء: است

امی نخواهرد داشرت؛ زیررا طبیعرت     اگر زندگی بر اساس حق من و تکلیف تو شکل بگیرد، دو 

دهرد کره    نباشد بره مررد و زن ایرن اجرازه را مری      اخالق اگرخانواده با این روش سازگار نبوده و 

کارهایی که در فقه واجب نشده، یا انجام ندهند و یا در مقابل، طلب اجر و مزد کننرد؛ مثرل انجرام    
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خانواده، نروعی رابطره کرامالً     الق وکودک برای زن. رابطه اخ دادن شیرکارهای خانه، نگهداری و 

هرای اخالقری اعضرای     ها، حاصل پایبنردی  دهمستقیم و الزامی است. محکم بودن و استواری خانوا

 (.5: 1934 بهرامی و نمازی،) است خلقی کجخانواده و پرهیز از 

 . اصل تعاون و همکاری3

 اعوان بره معنری   و« اندنرس یاری» کردن یاریاز ریشه عون و به معنی  (Cooperation) تعاون

اما مفهوم تعاون در زمینه بحث ما، همکاری متقابرل   ؛آمده است« کمک و امداد»، «دوستان»، «یاران»

مرا  ا؛ داننرد  مری همکاری  مشارکت دو جانبه است. برخی از نویسندگان مترادف تعاون را معاونت و

در همکاری، وجود احتیاج مفهومی که در تعاون هست، در همکاری وجود ندارد، چون شرط الزم 

نیست؛ یعنی عالوه بر نیاز مشترک، تمایل افراد به  چنین اینمشترک هست در صورتی که در تعاون 

 معاضدت با یکدیگر نیز شرط است؛ بنابراین تعاون چیزی فراتر و باالتر از همکاری است.

خرانواده   هرای  ریگیر  تصرمیم توان به دو نوع فیزیکی و مشارکت در  می همکاری در خانواده را

ثری در ؤگیرری نقرش بسریار مر     ها چه نوع فیزیکی یا تصرمیم  تقسیم کرد، هر کدام از این همکاری

های جوان این اسرت کره    امروزه بیشتر مشکالت زوج و بلوغ فکری فرزندان داشته و پذیری جامعه

 اند. زمان کودکی خود در خانواده، در کارها مشارکت داده نشده در

ته است که والدین در کنار تالش همیشگی خود که برای تربیت صحیح فرزنردان  شایس بنابراین

ایرن اسرت کره     خویش دارند، به ایجاد روحیه تعاون و همکاری نیز در آنان همت گمارند و بهترر 

پرذیری در   بهترین شیوه برای ایجاد این روحیه در فرزنردان، پررورش مسرئولیت    و ترین مهمبدانیم 

اگر از دوران کودکی نقش و ارزش وجودی فرزنردان را در کرانون خرانواده     واز این راست.  ها آن

ایشران   برر  نفر   عرزت ایجراد   با ها آنهایی در حد توان و عالقه  مسئولیت ها روشن کنیم، برای آن

 .توانیم تعریف کنیم می

حتری   هرا،  از عوامل به وجود آورنده این احساس مسئولیت، ارج نهادن به نظرات شخصری آن  

همچنین تقسیم وظایف بر اساس عالیرق   و ها گیری تصمیمدر  ها آنساده باشد و سهیم ساختن  اگر

توان نام برد. به همرین علرت، اگرر اجرازه دهریم کرار گروهری در         می توانایی اعضای خانواده را و

چرون کسرانی کره الفبرای      ثیر زیادی در آینرده فرزنردان خواهرد داشرت.    أها رونق بگیرد، ت خانواده
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و  پرذیر  مسرئولیت  ،شرناس  وظیفره افررادی   سالی بزرگاند، در زندگی  موختهآی را از کودکی همکار

 إلثرمِ ی اِلَوا عَنُعاوَال تَقوی وَالتَّوَ رِی البحلَا عَنورعاوَتَوَ»فرماید: قرآن می خداوند در .گرا خواهند بود واقع

 .(2 )مائده:« تجاوز همکاری نکنید گناه و همکاری کنید، در کاریدر نیکوکاری و پرهیز... دوانِالعروَ

حکایت از انجرام دادن   «البر»باشد. کلمه طبق این آیه، معیار تعاون، درستی یا نادرستی اعمال می بر

دارای جنبه سلبی اسرت.   جنبه اثباتی دارد و تقوا به معنای انجام ندادن کارهای بد و و کارهای خیر

واده، افراد باید در انجام کار نیک و پرهیرز از گنراه بره    ست که حتی در خانا آن کننده بیاناین اصل 

 .(14 : 1993 ،اللهی آیتکمک کنند ) همدیگر

سترش روحیه همکراری  گ .تعاون از اصول مهم حاکم بر خانواده است ها ودر خوبی یهمکار 

های کلیدی مدیریتی است که اجرای آن بره خصروص    تعاون میان اعضای خانواده یکی از برنامه و

ها هر کدام از اعضای خانواده نسبت به گذشته بره   لیتئومس ر زندگی مدرن امروزی که وظایف ود

کننرد، ضرروری    همگام با مردان فعالیت می زنان نیز دوشادوش و و معموالً است شدهمراتب بیشتر 

رسد. چون قرار گرفتن در یک رابطره زوجری و خرانوادگی، مسرتلزم حمایرت کرردن و        به نظر می

نیرز بره    ورسراند   میبه رشد  تر سریعاین همکاری افزون بر این که خانواده را  است.دن حمایت ش

ایرن صرورت    سازد، باعث دلگرمی هر کدام به ادامه زندگی خواهد شرد. در  تر می اهدافشان نزدیک

بار کارهای خانره   سنگینی نیزها را انجام داده و  هر یک از اعضای خانواده با رغبت بیشتری فعالیت

 نخواهد بود.ی یک نفر  آید، بر عهده به شمار می وقت تمامخود یک شغل  که

 . اصل ثبات و امنیت4

 تیر ( امنثبرات  واژه ،1911 دوام یافتن است )معین، و ثبات به معنای پایدار بودن، برجای ماندن

. امنیرت حالرت   اسرت به معنای در امان و آسایش بودن، مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر 

از  امنیرت  روت نسبی یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند؛ از این فراغ

 .(91: 1913آشوری،) ترین نیازهای یک جامعه است ضروری

زن . تأکید دارد زا عوامل برون هم بر زا و بر عوامل درون هم ثبات خانواده، قرآن برای امنیت و 

د تعرادل  نر توان ود مکمل هم هستند، در یک نظرام هماهنرگ مری   های خ و مرد چون به دلیل ویژگی

ارتقرای هریرک از اعضرای     ؛ بدین منظرور فراهم کنند هروحی و روانی را برای کلیه اعضای خانواد



 
  80 |  1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه

ها در کمال سرایر افرراد خرانواده     آن خانواده به ارتقای اعضای دیگر بستگی دارد و کمال هریک از

إلی اهلل است، پ  باید در ایجاد  تقرب وان، رسیدن به کمال هدف از خلقت انس که ازآنجاییاست. 

 هیر آاست. در « های روزانه رنج خانه فراموش»از دیدگاه قرآن، خانواده  تالش کرد. این امنیت بسیار

وَمِرن آیاتِره   »سوره روم، خانواده به اعتبار وجود همسر، مایه آرامش و سکون معرفی شده است  21

 (.21 روم:«)أزواجَاً لِتَسکُنُوا إِلَیها نفُسِکُمأن خَلَقَ لَکُم مِن أَ

علت خلقت همسر بررای انسران اسرت؛ بنرابراین انسران در کنرار       « لتسکنوا» ریتعبفوق  آیه در 

شود که این کلمره بره معنرای     تعبیر می« مسکن»به یابد. البته در عرف نیز از منزل  همسر آرامش می

« خرانواده »بلکره از  « خانه»ت که این خصوصیت نه از امنیت و آرامش و سکون است که بدیهی اس

خواهد بود. ثبات و امنیت در خانواده به عنوان عامل اصلی تحکیم خانواده است و سالمت روحی، 

آرامش روانی و عدم اضطراب در بین اعضای خانواده به خصوص کودکان نتیجه این امنیت اسرت  

آیرد،   می جود و به ها آنگی، همدلی و تفاهم بین زوجین و داشتن احساس همبست آفرینی نقشکه با 

دارای شخصیت متعادل و سالم خواهد بود که مسلماً نقش  ها آندر چنین شرایطی است که کودک 

 .خانواده بسیار چشمگیر است

 همدلی، عشق و محبت اصل .5

فراق  و رفتار فرد مقابل است. همدلی به معنای ات تفکر همدلی به معنای درک احساس، نگرش،

همدلی(. همدلی نه به معنای تأیید نظر فرد مقابل؛ بلکه  واژه ،1911 اتحاد و صمیمیت است )معین،

شرود   مری  اضرطراب  وبه معنای درک همدالنه اوست. عدم همدلی در اعضای خانواده باعث ترنش  

 رسند که برای یکدیگر اهمیتی ندارنرد؛ بنرابراین همردلی موجرب درک     چون افراد به این نتیجه می

چنین بیان محبت و عشق ورزیردن باعرث رضرایت و ثبرات خرانواده       شود. هم متقابل و آرامش می

آورد و نیرز موجرب دلگرمری     مری  وجرود  بهروانی را برای زن و شوهر  امنیت وشود و آرامش  می

 اعضای خانواده خواهد شد.

جرل  وی عزشایسته است مسلمانان در یاری بر مهر ورزیدن به همدیگر کوشا باشرند کره خردا    

مهر و محبت اعضای خانواده به هم سبب جلرب رضرایت و رحمرت    « حماء بینهمر»فرموده است: 

 انسران تشرنه محبرت و    .هستندی پایدار و سعادتمند یها هشود که بدیهی است چنین خانوادخدا می
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و زحمات طاقت فرسای زندگی، محبرت اسرت و    ها تالشانگیزه بسیاری از  دوستی است. علت و

نین حفرظ حرمرت و   چهم دارد. می حبت در خانواده، انسان را به فعالیت و کسب معاش واوجود م

رعایرت ایرن    .گرددکه در برخوردها از انسان ظاهر می است شخصیت دیگران، در گروی احترامی

 گرمی و موجب استحکام دوستی له، به خصوص از سوی کسانی که با هم أن  و الفتی دارند،ئمس

مرردم برر    بره ( لیره السرالم  ع) صادقامام  خانواده خواهد شد.یعنی ین مصداق آن بارزتر روابط در

اند و چه نیکوسرت کره ایرن امرر از     تأکید نموده کوشش در مهرورزی نسبت به برادران دینی خود

ضررورت مهررورزی بره همسرران مری      مورد در نیز (لیه السالمع) سجاد امام. شودخانواده شروع 

تو قرار داده اسرت   نشینی هماو را مایه سکون و  خداونداست که بدانی حق همسرت آن »فرمایند: 

و باید بدانی که او نعمت خداوند بر توست. پ  او را گرامی بدار و با او با رفق و مردارا برخرورد   

 «امرا حرق او برر ترو ایرن اسرت کره برا او مهربرانی کنری           ؛نما و هر چند حق تو بر او بیشتر است

 .(933: 1933کلینی،)

 قناعت اصل .6

 قناعت در اصطالح به معنای خوشنود بودن و بسنده کردن بره قسرمت خرویش اسرت )معرین،     

آن قناعررت مررالی و اقتصرادی اسررت کره موجررب رضررایت و    ابعراد  ازقناعرت(. یکرری   واژه ،1911

ترین اعمال از دیردگاه   یکی ازناپسندیده تردید بیخود است.  های داشتهشکرگزاری انسان نسبت به 

است و خداونرد در   است که در روایات و آیات از آن نکوهش فروانی شده« اسراف»و قرآن اسالم 

 جرویی  برترری  زمرین  درفرعون «. وَإِنَّ فِرعَونَ لَعالٍ فِی االرضِ وَإنَّهر لَمِنَ المرسرِفینَ» فرماید: قرآن می

وَ اَنَّ »فرمایرد:   مری  سوره مبارکه غرافر  59( و نیز در آیه 19 یون :«)بود کنندگان اسراف ازداشت و 

(. روح اسرراف، معمروالً برا    59 و مسرفان اهرل آترش هسرتند )غرافر:    « المرسرِفینَ هرم اَصحابر النّار

، قناعرت موجرب سرکون    خرانواده  درخودپسندی و خودخواهی و بیگانگی از فطرت الهی اسرت.  

ترس و روحی وعدم حاالت مخرب روحی مانند حرص و ولع، دنیراطلبی و حتری فشرارخون، اسر    

 (.3: 1934 بهرامی و نمازی،) شود های دیگر روحی روانی می بیماری

 اطاعت اصل. 7

، واژه 1934 اطاعرت کرردن )عمیرد،    خواهش کسی را یا دستور اطاعت یعنی تسلیم کردن اراده و
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قررآن و   نرد. ک چیرزی مری   ی خود را تسلیم شخص یرا  شود که اراده مطیع به کسی گفته می اطاعت( و

در راستای دستورات الهی و اطاعت از خردا و   ها آنداند که اوامر  ت کسانی را واجب میروایات اطاع

طبیعری اطاعرت شرمرده     ی یجره نتدر بین اعضای خرانواده محبرت کرردن،     ؛ از این روباشد رسول او

و زن نیز در قبرال   شده استمرد نهاده  بر عهدهسوره نساء تأمین هزینه زندگی  95مطابق آیه  شود. می

 بر خرانواده کند. اثبات ریاست شوهر  اطاعت مکلف شده تا از مرد به عنوان رئی  تشکل خانواده؛آن 

( 95نسراء:  «)اَلرِّجالُ قَوّامرونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اهللُ بَعضَهرم عَلی بَعضٍ وَبِما اَنفَقُوا مِن اَموالِهِم»مطابق 

ریاست برر خرانواده و تردبیر و سرپرسرتی امرور       آیه خداوند متعال حق یندر او قطعی است.  روشن

طبیعی جن  مرد به او سپرده است و در مقابل مررد مکلرف شرده کره      های یبرترخانواده را به دلیل 

زناشرویی و   در مسرائل  از شروهر لرزوم اطاعرت    در موردچنین  مخارج و هزینه زندگی را بپردازد. هم

واللّاتی تَخافُونَ نُشُوزَهرنَّ فَعِظُروهرنَّ وَاهجرررُوهرنَّ   » ت:آمده اس 95 هیآ نساء، در سورهمندی جنسی  بهره

مسئله خرروج زن از   شود یمموردی که اطاعت شوهر به زن واجب  نیدوم« فِی المَضاجِعِ وَاضرِبروهرنَّ

 )صلی اهلل علیره و آلره(   امبریپکه در قرآن کریم به حکم آن تصریح نشده؛ ولی در روایات  استمنزل 

( در روایتری  لیره السرالم  )عصرادق   امرام  ( حکم آن بیران گردیرده اسرت.   لیهم السالم)ع نیمعصومو 

زنی که بدون اجازه شوهر از منزل خرارج شرود را نهری     )صلی اهلل علیه و آله(خدا  رسول فرمایند: می

 .(161: 23ج  ،1533 عاملی،است )فرموده 

یره پر  از دعروت بره عبرادت      از والردین در چنرد آ   در خرانواده همچنین لزوم اطاعت فرزندان  

وَاعبرردروااهللَ  »(، 29 اسرراء: «)اهر وَبِالوَالِدَینِ اِحسراناً وَقَضَی رَب کَ ااَلّ تَعبردروا ااِلّ اِیّ. »شده استخداوند بیان 

(، 141 انعرام: «)حسراناً ئاً ِوَبِالوالِدَینِ اِاَلَّا تُشرِکُوا بِهِ شَی»(، 96 نساء:«)اِحساناً واَلتُشرِکُوا بِه شَیئاً وَبِالوالدَینِ

( در ایرن آیرات بالفاصرله بعرد از دعروت بره توحیرد،        19 بقره:)«هللَ وَبِالوالِدَینِ اِحساناًالَتَعبردرونَ االَّ ا»

است؛ زیرا پ  از خداوند، بزرگترین حق را برر گرردن فرزنردان، پردر و مرادر       اطاعت از والدین آمده

 حق پروردگار است. دارند و شکر و اطاعت والدین به منزله ادای

 طرول  درمادر و نیز افرادی که پروردگار اطاعتشان را بر ما واجب کرده است،  و اطاعت از پدر

تحصریل کررده و    ی سراله  چهلسواد یک شخص  که اگر پدر بی ای گونه بهاطاعت از خدا قرار دارد. 

مسرافرت برر    صاحب منصب، راضی به مسافرت او نباشد و به خاطر مسافرت وی اذیت شود، این
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شود. چون این فرد به خاطر اطاعت از خداست که بایستی فرمان پدر را اطاعت کنرد و   او حرام می

از روی هروای   هرا  آناست؛ ولو اینکه  داده قرارهمواره خداوند خیر ما را در اطاعت از پدر و مادر 

ه مرا برا اعتبرار اطاعرت از     ها طرف معامله ما نیستند؛ بلک نف  یا از سر لجبازی با ما رفتار کنند؛ آن

 زن ترا » اتیر رواطبرق   گونه است کره  کنیم. اطاعت زن و شوهر هم این ها را اطاعت می خداوند، آن

اطاعرت زن   توان می ، لذا(21: 1933طبرسی،)«ادا نکند حق خداوند را ادا نکرده است را شوهرحق 

زندگی مشترک مربروط بره    ی حوزهاز شوهر را مصداق اطاعت از خداوند دانست. البته اطاعت در 

توان گفت که زنان باید توجه داشته باشرند و دقرت    است. سرانجام می شوهر وجایگاه حقوقی زن 

کنند که از مسیر اطاعت خداوند خارج نشوند و مردان هم مراقب باشند که مدیریتشان را برا تردبیر   

 آرامش ابدی باشد.به سعادت  دنیرس ی زندگی مشترک آنان، و ظرافت همراه کنند تا ثمره

 . اصل )مودت و رحمت( یعنی تأمین نیازهای عاطفی8

 واژه ،1933 دهخردا، ) اسرت  مهربرانی  و رفاقرت  و صرداقت  ،محبرت  به معنای دوستی، مودت

آیرات   ترین عامل رشد و دوام خانواده، روابط عاطفی برین اعضرای آن اسرت.    مهمی از کی .(مودت

ساز مودت و رحمت  ها این است که ازدواج زمینه لی آنی عم های معصومین و شیوه قرآن و توصیه

 از گذشرت  و عطوفرت  ،رحمرت  ،تیمیصرم  بین زن و شوهر است و محیط خانه جایگاه آرامرش، 

 ندارد؛ وجود خانواده در خشونت زور، اعمال برای مجوزی هیچ خطاهای یکدیگراست؛ از این رو

حکایت از ترغیب مسلمین به ایجراد فضرای    ()صلی اهلل علیه و آله اکرم پیامبر سخنان و سیره بلکه

 (.56: 19ج  ،1966 و پرهیز از اذیت دیگران دارد )نوری، خانه درصمیمیت و رحمت 

کرانون مهرر و    ( خرانواده 21 روم:«)هوَرَحمَ هوَجَعَلَ بَینَکُم مَوَد» در سوره مبارکه روم آمده است:

کند به ایرن   دن را تضمین و تأمین میمحبت است و نیاز انسان به دوست داشتن و محبوب واقع ش

علت است که خداوند سبحان میان زوجین مودت و محبت برقرار نموده است و نیازی نیست کره  

زن و شوهر پ  از ازدواج برای ایجاد محبت تالش کنند؛ زیرا خداوند این کار را کرده و باید قدر 

مکرن اسرت باعرث تهدیرد ایرن رابطره       این نعمت را بدانند و از آن مراقبت کنند و از هرچه کره م 

خود باعث سرالمت و آرامرش    آمیز محبتعاشقانه و عاطفی شود، اجتناب نمایند. همسران با رفتار 

دهنرد   ، جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میخانه برشوند و فرزندان هم عالوه  روح و روان فرزندان می
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برای اینکه مهربرانی و رحمرت در    موجب رشد اعضای خانواده خواهد شد. همچنین و این آرامش

هرا را نادیرده    بدی االمکان حتیهای همدیگر نظر داشته،  باقی بماند باید همواره به خوبی ها آنمیان 

بگیرند. عالوه بر زوجین این نیاز بین اعضای خانواده نیز باید وجود داشته باشد و محبرت والردین   

 خود گذشتگی و ایثار همراه است.باشد که با  به فرزندان باید از سر محبت و عشق

 گاشت و ایثار اصل .9

، سود دیگران را بر منفعت خویش مقردم  عطا کردندر لغت به معنی برگزیدن،  یدوست نوعایثار یا 

(. گذشرت  961 :9ج  ،1933 دهخردا، اسرت ) شمردن،  خود مقدمداشتن و منفعت غیر را بر مصلحت 

 .گیررد  ، از ایمان و تقوای اعضای خانواده سرچشمه مری یامل مؤثر در ایجاد و تقویت دوستع عنوان به

بهرامری و  «)ی جز به پرهیزگاری نیستبزرگوار« الکرم اال بتقوی» فرمایند: ( میلیه السالم)عسجاد امام 

شخص از نیاز ضرروری خرود    در آن(. ایثار باالترین مرتبه ازخودگذشتگی است که 4: 1934 نمازی،

همسرران   یدر زنردگ دارد که از خصرایص مهرم    مقدم می بر خودری را به نفع دیگری کنار رفته، دیگ

اسرت  ( کامالً مشرهود  لیه السالمع) یعل( و حضرت الم اهلل علیها)سزهرا است و در زندگی حضرت 

 (.165: 1933آل رسول و محمدخانی، )

دیگرران هرم   در مقابل هم، بلکه در مقابرل   تنها نهوجود داشت که  یا گونه بهها  ایثار در زندگی آن

لِوَجرهِ اهللِ لَانُریردر مِرنکُم     إِنَّمرانُطعِمرکُم  وَیرطعِمرونَ الطَّعامَ عَلی حربحه مِسکیناًوَیَتیماً وَاَسیراً،»کردند  ایثار می

دادند. بررای   ( و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می3و  1)انسان: « الشُکُوراً جَزاءً وَ

 ،1512 خواهیم )طباطبرایی،  خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی به شما میخوشنودی خداست که 

 (.121: 23ج 

همچنین انسان از خطا و اشتباه معصوم و مصون نیست و در مرواردی در روابرط زن و شروهر    

زند؛ از ایرن رو قررآن کرریم بره      ها آسیب می دهد که به محبت و مودت میان آن هایی رخ می لغزش

 طررف  ازای دارد و در مواردی که خطرایی   تأکید ویژه ها آندر روابط میان  گذشت و صلح سازش،

کند، در این خصوص، زیباترین  به گذشت توصیه می زند، مرد را مورد خطاب قرار داده، زن سر می

عَردروًّا لَکُرم    یَاأَیرهَا الذَّینَ آمَنُوا إِنَّ مِرن أَزواجِکُرم وَ أَوالدِکُرم   »سوره مبارکه تغابن است:  15بیان آیه 

ی ای کسانی که ایمران  عنی( 15 تغابن:«)فَاحذَروهرم وَإِن تَعَفُوا وَتَصفَحروا وتَغفِرُوا فَإِنَّ اهللَ غَفُور  رَحِیم 
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اگرر   و باشرید  حرذر  برر آنران   از و فرزندان شما دشمن شرما هسرتند،   همسران ازی بعض اید، آورده

رزنده و مهربان است. واضح است که همه فرزندان و بیامرزید و ببخشایید، به راستی که خداوند آم

استفاده شده که به معنرای  « من»کلمه همسران دشمن انسان نیستند، به همین دلیل در قرآن کریم از 

چنین هسرتند. افرزون برر ایرن کره دشرمنی        ها آنبه این معناست که تنها بعضی از  بوده،« تبعیض»

. درهرحال مرد باید در قبرال  سوءنیتباشد و گاهی با  تواند در لباس دوستی و به گمان خدمت می

و « تعفروا » هیر آسره فعرل امرر در ایرن      برردن  کرار داشته باشد که بره   گذشت ؛فرزند وعداوت زن 

کرردن از مجرازات    نظر صرفیعنی « عفو»کند.  مراتب بخشش گناه را بیان می« تغفروا»و « تصفحوا»

رک هرگونه مالمت و سرزنش اسرت. پوشراندن گنراه و    ی باالتر از آن است؛ یعنی ت مرتبه« صفح»و 

 (.921و  923: 1512 طباطبایی،است )آمده « غفران» یمعنابه فراموشی سپردن آن نیز به 

همسرانشران   سروی  ازشوند و به آنان در مرواردی کره    زنان در آیه دیگر مورد خطاب واقع می

سروره نسراء    121خداونرد در آیره    شروند.  توصریه مری  « صلح و سازش با آنران »بینند به  جفایی می

خافَت مِن بَعلِها نُشُوزاً أو إِعراضاً فَال جرناحَ عَلیهِما أَن یرصرلِحا بَینَهرمرا صررلحاً     هوَ إِنِ امرَأ»فرماید:  می

  نسراء: «)بیرراً وَالص لحر خَیرٌ وَأُحضِرَتِ األنفُ ر الشُّح  وَإِن تُحسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإنَّ اهللَ کرانَ بِمرا تَعمَلُرونَ خَ   

(؛ یعنی اگر زنی از سرکشی و طغیان و یا اعراض شوهرش بیمناک باشد، مانعی ندارد که صلح 121

ورزند و اگر نیکی و پرهیزگراری کنیرد، خداونرد بره      کنند و صلح بهتر است، هرچند مردم بخل می

داونرد در  انجام کارهایتان آگاه است؛ پ  گذشت به عنوان الزمه معاشرت به معروف اسرت کره خ  

وَعاشِرروهرنَّ بِرالمَعروفِ فَرإن    » اسرت:  نسراء فرمران داده   سروره  13روابط خانوادگی بره آن در آیره   

(؛ یعنرری بررا آنرران 13 نسرراء:«)کَرَهتُمررروهرنَّ فَعَسرری أَن تَکرَهررروا شَرریئاً وَ یَجعَررلَ اهللُ فِیررهِ خَیررراً کثیررراً

 دردانیرد، خردا    ناخوش می که رازی کنید هرچند آنان را خوش ندارید و چه بسا چی رفتاری خوش

 فعل امر است و فعل امر ظاهر در وجوب دارد.« عاشروهن»خیر زیادی نهاده است.  آن

بنابراین معاشرت به معروف به عنوان یک تکلیف شرعی است. گذشت به عنوان عامل مؤثر در 

گرز یکسران   بردی و نیکری هر  » فرمایرد:  سوره فصلت مری  95 آیه درروابط حسنه است و خداوند 

نیست. بدی را با نیکی دفع کن و خواهی دید همان فردی که میان او و تو دشرمنی اسرت، گرویی    

(. پ  روشن است که در محیط خانواده نیرز گذشرت و   95 )فصلت:« است گرم ودوستی صمیمی 
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ترین گیرد. بهتررین و زیبرا   بزرگواری بسیار تأثیر دارد که از تقوا و ایمان افراد خانواده سرچشمه می

و بردبراری در مقابرل خطاهرای اعضرای      گذشرت  وبنیان خانواده توسل به عفرو   تقویت درروش 

عفو »فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله( خدا ویژه زن و شوهر نسبت به همدیگر است. رسول خانواده به

ای  روزمره خود قرار دهید؛ زیرا که عفو موجب عزت و سربلندی هرر بنرده   عادات ازرا  گذشت و

(. 3: 1934 )بهرامری و نمرازی،  « تا خداوند شما را عزیرز و بلندمرتبره گردانرد    کنید عفوست پ  ا

که طرف مقابرل   شود ایثار ای گونه بهمقدم بدانند و  خود برویژگی ایثار آن است که نیاز دیگری را 

و مرادر   پدر بااحساس شرم نکند و نکته مهم در اجرای این اصل این است که فرزندان خانواده نیز 

 همکاری کنند.

 (فیتکل و. اصل عدالت )موازنه حق 11

یرا  » ،«خرود  جرای  به چیزی هرنهادن »وجود دارد  اصطالح ومعنای مختلفی برای عدل در لغت 

 واژه ،1911 معرین، «)بره تسراوی تقسریم کرردن    » ،«در قوای درونری  وتفریط افراطحد متوسط میان 

قرراردادی  ه خارج از قوانین ذاتی و تکوینی دانست ک توان به عنوان امری عدالت را می اصل .(عدل

متقرابلی   هرای  نقشایفای  حال درها  زندگی، انسان طول دررعایت آن امری ضروری است.  و بوده

دو طررف آن   تعراملی  هرر در  کره  طرور  همران تند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای طرفینی باشرند.  هس

طلروب خرود برسرند، در روابرط خرانوادگی هرم ایرن        کارکردهای متفاوتی را به عهده دارند تا به م

شود. با یکسان شدن یرا جابجرایی وظرایف برا یکردیگر، خسرارت        به خوبی مشاهده می ها ویژگی

خردمت متقابرل، قابلیرت     سرایه  دربزرگی بر جامعه وارد خواهد شد. موازنه بین حقوق و تکالیف 

کند و تنها با وجود یک تقابل صحیح و ترکیب موزون از روابط، ایرن تروازن    ظهور و بروز پیدا می

خود قرار گیرد و به تعبیرر دیگرر زن، زن    جایگاه درآید. در زندگی جمعی هر ک  باید  حاصل می

باشد و مرد، مررد. امرروزه بیشرترین ضرربه و آسریب بره کرانون خرانواده ناشری از عروض شردن            

هرا و گراه   خداوند قواعد حاکم بر روابط خانوادگی را که گراه متضرمن تبیرین حرق     هاست. جایگاه

ها و تکالیف هستند، تعیین کرده است. از این رو نظام حقوق خانواده عادالنره و   مسئولیت کننده بیان

 (.232: 1969 )حرانی، حکیمانه است و در چنین نظامی، تناسب میان حق و مسئولیت برقرار است

ذی الَّر  مِثرلُ  نَّهرلَوَ»، خداوند به طور صریح به عادالنه بودن قواعد اشاره فرموده است: حال نباای
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برای آنران حقروقی شایسرته اسرت؛ هماننرد       (221 بقره:) ؛«هجَرَدَ نَّلیهِعَ جالِرِّوَلِل عروفِالمَبِ نَّیهِلَعَ

هرا   ها )لهن و مسرئولیت حقهاست؛ این آیه به صراحت به برقراری تناسب ای که بر عهده آن وظیفه

بنابراین آنچه در خانواده به عنروان یرک نهراد فطرری بایرد شرکل        ؛ندکاشاره می (هنیعل و تکالیف

وانرد برر   تبگیرد عشق و مودت، مهربانی و حسن نیت است و هیچ نیرویی جز اخالق و ایمان نمی

یت اخرالق نره تنهرا بره     شک تقو نماید. بی فرما حکماین عواطف حکومت کرده و آرامش را بر آن 

 ردد.گ بلکه سبب سعادت و سالمت جامعه نیز می ؛انجامداستحکام خانواده می

بررای شرخص حقری     جرا  هرر برای خود فرد، توازن حق و تکلیرف نیرز صرادق اسرت؛ یعنری      

بنابراین آنچه از وظایف مررد شرمرده    ؛مقابل تکالیفی نیز برای او قرار داده شده است ، درشده ثابت

برره معنررای برشررمردن حقرروق زن و برشررمردن وظررایف زن، همرران حقرروق مرررد اسررت شررود  مرری

 (.13: 1933)جوکار،

زن و مرد، هر دو از لحاظ حقوقی وظایفی دارند که باید در عملی شدن آن کوشرا باشرند و در   

خانواده و بررآوردن   حریم ازرفع حوائج یکدیگر تالش کنند. وظیفه مرد دفاع، پاسداری و حمایت 

در حمایرت   مندنرد  عالقره است و زنان به طور غریزی  ها است که با طبیعت او سازگار آن نیازهای

ی اعضا  عضای خانواده هم وظایف و حقوقی دارد که همهامردان قرار بگیرند؛ بنابراین هر فردی از 

ت که عدال کرد ادعاتوان  باید به حقوق خود و دیگران آشنا باشند و به آن عمل کنند و در اینجا می

 به خصوص خانواده است. ،آفرینش یهمه یزیربنا

 همبستگی اتحاد و اصل .11

الفت در اصطالح بره معنری التیرام     ( و293: 1919 انوری،نظر )به معنای توافق و وحدت  اتحاد

 اسرت.  (14: 1933 جرجرانی، ) یزنردگ در  نظرر  اتفاق( و 543: 2ج  ،1526 ابن حمید،هم ) بایافتن 

در اداره زندگی بوده که از اهمیت براالیی   نظر اتفاقوحدت و الفت به معنای طور که بیان شد  همان

ای که بسیاری از دستورات شرعی اسرالم، دربراره ارتباطرات اجتمراعی یرا       گونه برخوردار است، به

یابی انسان به الفت بین مؤمنین مقرر شده است. در قرآن، نهاد خرانواده   عبادی اجتماعی برای دست

وَأنکِحرروا االیرامی مِرنکُم والصّرالِحینَ مِرن عِبرادِکُم       » از محورهای اتحاد دانسته شده: به عنوان یکی

کند و تفرقه میران اعضرای    پیوند الهی میان همسران تأکید می حفظ بر نیهمچن .(92 نور:)«وَإمائِکُم
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 بقرره: )«بِهِ بَینَ المَررءِ وَزَوجِرهِ  فَیَتَعَلَّمرونَ مِنهرما مَا یرفَرِّقورن »داند  های شیطانی می خانواده را از دسیسه

گردد، به راهکارهایی از جمله  ( و نیز در مواقعی که خانواده با خطر از هم پاشیدگی روبرو می132

(. هرگاه که تفرقه و اخرتالف در  95 نساء:)«وَاالَّتی تَخافُونَ نُشُوزَهرنَّ فَعِظوهرنَّ» کند: موعظه تأکید می

إِن » آنان را نوید داده است. ظ پیوند الهی در صورت درخواست همسرانمیان آنان پیدا شود، به حف

های یکسرانی را داشرته    همسران بایستی معیارها و ارزش .(94 نساء:«)یرریدا إِصالحاً یروَفِّقِ اهللُ بَینَهرما

در  نظرهرا  اخرتالف باشند تا از طریق وحدت، اتحاد روحی و فکری بیابند و در راستای این اتحراد،  

. اگرر اعضرای خرانواده صرمیمی و متحرد باشرند عبرور از        رفرت  خواهرد ها و فکرها از بین  یقهسل

؛ از این رو در فرهنگ قرآنی اگر کسری از مجررای ایمران    شود تر می ت زندگی برایشان سادهمشکال

با معیار رضای الهی سرنجیده شرده و در    گفتارش وهمه اعمال و رفتار  ،به تقوا برسد و گذر کرده

ین ایمان نه تنها با همسررش یرک روح متحرد خواهرد شرد بلکره برا سرایر مرؤمنین بسریار           قالب ا

 (.166: 1933 کند )آل رسول و محمدخانی، تر یک ارتباط روحی نزدیک پیدا می گسترده

 . اصل مصلحت12

ابرن  )به معنای صالح، خیر و صواب است و جمع مصرلحت مصرالح اسرت     لغت درمصلحت 

دسرت   اصطالح مصلحت به معنای سبب رسیدن به مقصرود شرارع و بره   ( و در 416 :1931منظور، 

آوردن آن است اعم از عبادت که مربوط به حق خود شارع است یا عادت که برای نفرع بنردگان و   

هرایی   کرامرت و عردالت مطلرق، از غایرت     .(911 :1511 حکریم، ) هاست آن احوال وانتظام معاش 

گیرند که نوبت به صلح  هایی قرار می برابر چالش و مانع آرمانی است؛ ولی هردو، در مقام اجرا، در

رسد. به طور مثال در خانواده ممکن است، حق با یکری از طررفین    می اندیشی مصلحتو سازش و 

خرود نگرذرد، امرا چرون قررآن       حرق  ازکرامت انسانی اقتضا کنرد کره    حفظ وباشد و برپایی عدل 

کند کره بررای ایجراد انر ، عالقره و جلرب        اد میپیشنه ها آنحفظ حریم خانواده است به  درصدد

نظر کنند تا به این وسریله از جردایی و طرالق     توافق یکدیگر از بعضی حقوق زناشویی خود صرف

دهد در مواردی که از  سوره نساء زنان را مورد خطاب قرار می 121جلوگیری شود. خداوند در آیه 

 هوَإنِ امرأ»فرماید:  کند و می توصیه می« ا آنانب سازش وصلح »بینند به  سوی همسرانشان جفایی می

خافَت مِن بَعلِها نُشُوزاً أو إعراضاً فَال جرناحَ عَلَیهِما أن یرصلِحا بَینَهرما صرلحاً وَالصّلحر خَیرٌ وَأُحضِررَت  
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عنری اگرر زنری از    ی .(121 )نسراء: « األنفُ ر الشُّح وَإِن تُحسِنوا وَتتّقوا فَإن اهللَ کانَ بِما تَعمَلونَ خَبیرراً 

سرکشی و طغیان و یا اعراض شوهرش بیمناک باشد، مانعی نردارد کره صرلح کننرد و صرلح بهترر       

ورزند و اگر نیکی و پرهیزگاری کنید، خداوند بره انجرام کارهایتران     باشد، هرچند مردم بخل می می

فرزایش  هرا و ا  اجرای اصل مصلحت موجب انسجام جامعه، کم شردن کینره   خانواده درآگاه است. 

داننرد   بعضی چنین صلحی را صرحیح نمری   شود هر چند محبت و آرامش خانوادگی و اجتماعی می

چون در حقیقت ممکن است حقی ضایع گردد؛ ولی برای حفظ مصلحتی باالتر بایرد از ایرن حرق    

 گذشت.

 . اصل مدیریت و پاسداری13

گسستگی  در موارد الزم از هم هر جامعه انسانی برای اداره خود نیاز به مدیرانی کارآمد دارد که

ها، بهتررین مردیریت در خرانواده اسرت. مررد بره        تثبیت نقش فروپاشی جامعه جلوگیری نمایند. و

عنوان همسر و پدر خانواده، حق پدری و همسری دارد؛ لذا باید جایگاهش رعایت شود و زن نیرز  

ید پدر و مادر را در جایگراه  به عنوان مادر و همسر خانواده، حقوقش محفوظ است. فرزندان نیز با

 دردیردگاه قررآن پدرسراالری و مادرسراالری و فرزنرد سراالری        اساس برخود باور داشته باشند. 

مرردان  »فرمایرد:   معنا ندارد و همه تابع حق و عدالت هستند. خداوند در سروره نسراء مری    خانواده

(. مردیریت  95 نسراء: «)کنند ان میهایی که از اموال ایش ، به خاطر برتریاند زناننگهبان و سرپرست 

تواند به این دلیرل باشرد کره مبرادرت بره انتخراب همسرر و         مرد بر خانواده و زن از نظر عقلی می

هرا و حمایرت از همسرر بره طرور       تشکیل خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان و حفظ مصرالح آن 

یتی و نیز حفرظ و حراسرت از   مرد است؛ لذا اگر قرار باشد نیازهای اقتصادی، حما عهده برطبیعی 

ی کسی دیگر، ظلرم بزرگری    مرد باشد و سرپرستی و ریاست به عهده عهده برها و کیان خانواده  آن

 (.33: 1933 به مرد خواهد شد )جوکار،

رسیم که اوالً تا بین افراد و طبقات مختلرف همراهنگی    به تفاوت افراد به این نتیجه می توجه با

گردد؛ زیرا در مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأمین نیازهرای   اداره نمی وبیخ بهایجاد نشود، زندگی 

ی او  هرای زنردگی برر عهرده     منزل و اداره امور زندگی، توانایی مرد بیشتر بوده و ثانیاً تأمین هزینره 

؛ از این رو به مدیریتی شایسته بررای حفرظ حرریم    ندارد است که این سرپرستی معنای افضل بودن
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است تا بتواند در موارد لزوم باعث استحکام روابط بین اعضای خانواده شود. همچنین  خانواده نیاز

خانواده، مدیریت بر عهده مرد است که با دستورالهی بروده و غیرر از زورگرویی و     اصول محوردر 

شود؛ یعنری زن اداره خانره    دیکتاتوری است. البته گاهی با صالحدید طرفین این مدیریت متغیر می

کند که همه این موارد در حدود و احکرام دینری وجرود     گیرد و مرد از او اطاعت می می عهده بررا 

 (.9: 1934 دارد )بهرامی و نمازی،

مرد، بره عنروان مسرئولیت و وظیفره او تلقری شرده، تکلیفری بررای          بنابراین قوامیت و ریاست

امور مرتبط برا نظرم    کاراندیشی، حمایت و حفظ صالح و مصلحت خانواده و اعضای آن بوده و از

باشد، لیکن با در نظر گرفتن امتیرازات و اختیرارات ناشری از ایرن اقتردار قرانونی و روا        عمومی می

تروان   گرر اسرت و در نهایرت، مری     نبودن مزاحمت و ممانعت دیگران با آن، به صورت حرق جلروه  

 (.33: 1933 ای از حق و تکلیف دانست )جوکار، آمیزه صورت بهرا  خانواده برریاست مرد 

خداوند به مرد حرق ریاسرت و حکومرت عادالنره داده اسرت و آن بره معنرای حرق تحکرم و          

شرود و زن هرم وظیفره     زورگویی نیست. ازاین رو، مرد موظف به انجام صحیح این مسئولیت مری 

مصالح خانواده و تأمین فضرایی آرام و تروأم برا مرودت و      جهت دردارد این ریاست را پذیرفته و 

 (.131 همان:ا مرد همکاری نماید )صمیمیت، ب

 تشاور اصل .14

به معنرای اسرتخراج رأی و نظرر صرحیح اسرت      « شور»از ماده « مشورت»و « مشاوره»های  واژه

مواقعی که خود درباره کاری بره رأی و   به این بیان که انسان در. (563 :ق 1512 )راغب اصفهانی،

به معنرای  « شورا»نظر صحیح را بخواهد و کلمه  نظر صحیح نرسیده، به دیگری مراجعه کند و از او

 (.11:39ج  ،1512 شود )طباطبایی، مشاوره می اش دربارهآن پیشنهاد و کاری است که 

مشاوره و مشورت از لحاظ مذهبی و تاریخی در بین اقوام مختلف وجود داشته است. در دیرن  

 ودگاه اسرالم، تبرادل نظرر    مبین اسالم به مشورت و مشاوره توجه خاصری شرده و مشراوره از دیر    

مَرن شراوَرَ ذَوی   »فرماینرد:   مری  )صلی اهلل علیه و آله(اسالم در اندیشه دیگران است. پیامبر  شرکت

یعنی، کسی که با صراحبان اندیشره و فکرر مشرورت     ( 162: 1519 مفید،«)األلبابِ درلَّ عَلَی الص وابِ

ت رسیدن بره کمرال و رشرد آدمیران را در     یابد؛ از این رو آن حضر نماید، راه صواب و خیر را می
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ما مِن رَجررلٍ یشراوِرر أحَردا إال هرردِی إلری      »فرمایند:  دانند و همچنین می گرو مشورت با سایرین می

رسرد و دربراره    ؛ یعنی، هر فردی که با دیگری مشورت کنرد، بره رشرد و کمرال خرود مری      «الرُّشدِ

(؛ 233 حکمرت  :2ج  ،1953 )آمردی، « اتبراعهم  العزم مشاور أهل الرأی، ثم»گیری فرمودند:  تصمیم

گاه پیروی نمرودن از آنران    گیری تعبیر از مشاوره کردن با صاحبان اندیشه و فکر و آن یعنی تصمیم

حکمرت   ،البالغره  نهرج «)وَمَن شَاوَرَ الرِّجالَ شَارَکها فی عرقولِهَرا »فرماید:  )ع( می یعلاست. حضرت 

 مال و الیق مشاوره نماید، در عقل آنان شریک شده است.( یعنی هر کسی که با افراد با ک141

سروره شروری آمرده اسرت:      91شرود. در آیره    باعث هالکت آدمی می خودرأیینظر اسالم، در 

(؛ یعنی آنچه نرزد خداونرد   91 شوری:«)وَأمرُهرم شُورَی بَینَهرم هوَالَّذینَ استَجابروا لِرَبحهم وَقامروا الص ال»

ت برای کسانی است که دعروت پروردگرار خرود را پذیرفتنرد و نمراز را بره پرا        تر اس بهتر و پاینده

داشتند و کارهایشان را با مشورت با یکدیگر انجام دادند؛ بدین سبب مشورت در کارها باعث بهتر 

وَشاوِرهرم فِری األمررِ   »شود و نیز در قرآن به پیامبر اسالم خطاب شده که  شدن کار و استمرار آن می

(؛ یعنی ای پیامبر، در کارهای مهم با مسلمانان مشورت 143: عمران آل)« متَ فَتَوَکل عَلَی اهللِفَإذا عَزَ

(. ایرن آیره بره چنرد     23: 1ج  ،1513 توکل کن )ابرن کثیرر،   خداوند برنما و وقتی تصمیم گرفتی، 

کره؛   گیری، برا افرراد مرؤمن مشرورت شرود. دوم ایرن       که؛ قبل از تصمیم مطلب اشاره دارد، اول این

گیرری کننرد. پر  از     مشورت در کارهای مهرم صرورت گیررد و سروم پر  از مشرورت تصرمیم       

 گیری بر خداوند توکل کنند و به رحمت او و توفیق در کارها امید داشته باشند. تصمیم

شرود و   ی وسیعی داشته و شامل مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی می در اسالم مشاوره دامنه

کند تا برای از شیر گرفتن کودک خود با یکدیگر مشرورت   و شوهر توصیه می در قرآن مجید به زن

(. در مشورت سرن  299: بقرهکنند و در صورت رضایت دو طرف کودک خود را از شیر بازگیرند )

و سال افراد خانواده مهم نیست هرچند در آداب تربیتی و فرهنگ دینی ما حرمت نهادن بره برزرگ   

 ت. مشرورت کرردن برا اعضرای خرانواده مرانع آسریب در عمرل و        خانواده یرک وظیفره مهرم اسر    

برا   طرفره  یرک های بردون مشرورت و    گیری شود و در مسائل خانوادگی نیز تصمیم گیری می تصمیم

 ساز است. سایر اعضای خانه، اغلب مسئله

نماید که درباره موضوعاتی که به امرور   همچنین احترام گذاشتن به همسر و فرزندان ایجاب می
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گیری از افکار آنران خواهرد    ی این مشورت بهره اده مرتبط است، با آنان مشورت شود که ثمرهخانو

ها نوعی مجل  شورای خانوادگی باشند و اعضای خرانواده، هرم حرق نظرر دادن      بود. اگر خانواده

ی بسریار مروفقی    داشته و مشکالت و مسائل خانواده را با مشرورت و تبرادل حرل کننرد، خرانواده     

عردم   کره  درحرالی ود و موجب پدید آمدن محیط جمعی صمیمی و متعادل خواهند شرد؛  خواهند ب

شرود   ساز گلره و شرکایت مری    ساز و حداقل زمینه و مسئله آفرین بحرانروی، اغلب  مشورت و تک

 (.2: 1936 )محدثی،

های بارز تکریم و احترام فرزندان، مشورت کردن با آنان از اوایرل نوجروانی اسرت و     از نمونه 

نایت و توجه به نوجوانان موجب بروز تفکر و اندیشه آنان و نیرز شرکوفایی اسرتعدادهای عقلری     ع

ها و ایجاد نوآوری و خالقیت عملی و استقالل فکری خواهد شد؛ بنابراین مشورت برا   نهفته در آن

از آنران در مباحرث    نظرخرواهی فرزندان در موضوعات و مسائل گوناگون زندگی و خرانوادگی و  

ی  ی آنران را آشرکار سراخته و فرزنردان را در اداره     های برالقوه  ی و علمی به تدریج تواناییاجتماع

 گرداند. زندگی خود در آینده توانمند و آگاه می

 احترام اصل .15

از اصول حاکم دیگر بر روابط خانواده، رعایت احتررام و حفرظ شخصریت همسرر و خرانواده      

که احترام شوهر را نگه دارد و باعث اذیت او نشرود، بره   است. لذا در روایات نیز آمده است؛ زنی 

 هسَرعیدَ »فرمایرد:   ( مری علیره السرالم  )صرادق  است. همچنین امرام   عنوان زن خوشبخت معرفی شده

کرده  تکریم رااست، خوشبخت، زنی که شوهرش  خوشبخت« تُکرِمر زَوجَها و ال تُؤذیهِ هاِمرا هسَعید

بنابراین از منظر پیشوایان دین اسالم، اکرام زن توسرط   ؛(213 :16ج  ،1515 و اذیت ننماید )عاملی،

حقارت نف  او اسرت   دهنده نشانداشته و اهانت به زن  مرد بلندهمسرش، حکایت از کرم و طبع 

 (.146ح  ،1916 )سلیمی،

در قرآن، احترام به پدر و مادر بعد از مسئله توحید بیان شده است که نشانه اهمیت این حکرم   

خداوند فرمان داده که جز او را نپرسرتید و بره   »اسراء آمده است:  سوره 25و  29د و در آیه باش می

ها کمترین اهانرت   ها به پیری برسند، به آن پدر و مادر خود نیکی کنید. زمانی که یکی یا هردوی آن

هرای تواضرع    لبا»( و همچنین 29 اسراء:«)ها بگو فریاد نزن و گفتار بزرگوارانه به آن ها آننکن و بر 
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 کروچکی  درگونره کره مررا     ها فرود بیار و بگو خداوندا همان خود را از لطف و محبت در برابر آن

( که در تفسیر مختصر از این آیرات،  25 اسراء:«)تربیت کردند، آنان را مشمول رحمت خود قرار ده

حرق ایشران برداشرت     و دعرا در  ادبانه بیخضوع در برابر پدر و مادر و به کار نبردن کمترین تعبیر 

شود؛ از این رو یکی از عوامل امنیت و تحکیم روابط افراد خانواده، احسان و تکرریم و احتررام    می

 به پدر و مادر است.

های روانشناسی زن و مرد، نیاز مرد به تقدیر و نیاز زن بره احتررام اسرت.     یکی دیگر از تفاوت 

کند، زن کامالً مطمئن خواهرد شرد    وجه میوقتی مرد در رفتارش به افکار و احساسات همسرش ت

که شوهرش برای او احترام قائل است و در مقابل وقتی زن احساس کند که مورد احترام شوهرش 

 بررآورده کند و با این کار یکی از نیازهای او را  قرارگرفته، به راحتی از همسرش تقدیر و تشکر می

شخصیت و احترام یکدیگر باعث تحکریم و   حفظ این(؛ بنابر111-113: 1911سازد )جان گری، می

شود و در نتیجه آن حفظ استحکام خانواده خواهرد برود کره برر      تر شدن روابط زوجین می صمیمی

 تروهین  وآموزد که به همگان احترام بگذارنرد و از تحقیرر    ها می فرزندان تأثیر مثبت داشته و به آن

 (.13: 1933 دیگران بپرهیزند )جوکار،

 ق وحسن معاشرت )تضمین تحکیم خانواده(اخال اصل .16

هاسرت. جامعره سرالم و     ساز و مهم در حیات انسان داشتن اخالق خوش یکی از اصول سرنوشت

هرای اخالقری سرازنده     زنده با صنعت و ماشین به دست نیامده؛ بلکه روابط حسرنه الهری و مناسربت   

ایم کره   ها چنان غرق شده و ماشین ها جنگدر میان »گوید:  جامعه سالم و زنده است. ویل دورانت می

ایم که در زندگی، واقعیت اساسی، صنعت و سیاست نیسرت، بلکره    خبر مانده از درک این حقیقت بی

 ویل دورانت،«)های انسانی و همکاری افراد خانه از زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان است مناسبت

1931 :1.) 

و به معاشرت است و از معاشرت، جز محبرت دیردن و   های انسان، نیاز و تمایل ا یکی از ویژگی 

محبت ورزیدن انتظاری نیست. چرا که خلقت انسان بر اساس عشق و محبرت بروده، همرین بهتررین     

ی او در هر گونه تالشی است. هرچند انسران عمومراً در تشرخیص عشرق حقیقری بره بیراهره         انگیزه

را داشته که انسان را به تکاپو وادارند و  های صوری یا حتی باطل هم این خاصیت رود، ولی عشق می
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امیدوار و مجذوب کنند. خداوند بلندمرتبه برخوردها و رفتارهرای صرحیح انسرانی را در خرانواده برا      

، یعنری  «معرروف »فرماید و از زن و مرد، رعایرت کرردن آن را برا میرزان      معرفی می« حسن معاشرت»

سرخن شایسرته    هرا  آن( و برا  4 نسراء: «)لَهرم قَوالً مَعروفرا وَقُولوا »خواهد  رفتاری پسندیده و انسانی می

: 1931 ی شایسرته رفترار کنیرد )بهشرتی،     ( و با آنان به گونه13 نساء:«)وَعاشِروهرنَّ بِالمَعروف»بگویید 

139.) 

مرزهرای حقروقی    های اخالقری و  حسن معاشرت در محیط خانواده، در دو محدوده دستورالعمل

 یرک وظیفره بررای شروهر     که به عنوان یک حق بررای زن و « سن معاشرتح»شود و تعبیر  تعیین می

ن تمرام آ  دهنرده  نشران ، اگر به خوبی باز شود، استو عامل تحکیم زندگی خانوادگی  گردد مطرح می

همره   «نفقره »ر کره د  شرده  گفته طور ینا ؛ از این روانجام دهد بایستیاموری است که مرد در برابر زن 

های روحری او ترأمین    همه نیازمندی« حسن معاشرت»باید تأمین شود و در های جسمی زن  نیازمندی

عصربی و   هرای  انرواع تشرنج   از انسران را  ی،محیط زندگ اخالقی در نه تنها خوش .(4: نساء) گردد می

مشرکالتی اسرت کره     ها و دشواری مؤثری برای پیروزی بر بلکه عامل بسیار؛ دارد می مصون ها نگرانی

 .(4: 1934 نمازی،و  )بهرامی اهد آمدبرای انسان پیش خو

کنرد کره همسرران بایرد      می ءحساسیت محیط خانواده اقتضا و مقدس و بلندمدتاهداف  بنابراین

 از خانه، فضایی سرشرار از مالطفرت و   ،بیشترین دقت را در رعایت حسن معاشرت با یکدیگر داشته

نفروذ   پشتوانه اخالق،عدم  حریم خانواده، رکه د اند معترف حقوقدانان نیز ی بنابراین همه؛ ان  بسازند

دولتمرردان بره    ورود مسرئولین قضرایی و   امری غیر ممکن است و التزام برای تحقق مفاد آن، قانون و

هرچه ایرن   تواند به معضالت خانواده پاسخ مناسب بدهد و کمتر می حقوقی، های نامه یینآ حمایت از

 افرراد آن از  ثبرات بیشرتری دارد و   اسرتحکام و  باشرد،  تر های حقوقی مصون کشمکش کانون بتواند از

 .(14: 1933 )جوکار، بود مند خواهند بهرهتری  شخصیت کامل

 مدیریت بودجه خانواده اقتصاد و اصل .17

یکی دیگر از عوامل مؤثر در روابط خانواده، میزان درآمد و رفاه نسبی خانواده است. روابرط در  

های فقیرر در پری خواهرد     از متفاوت بوده و اقتصادی ضعیف، خانوادهنی خانواده فقیر با خانواده بی

جوابگو نبوده و مادر مجبور به کار در خارج  تنهایی بهپدر  تالش هایی، داشت. لذا در چنین خانواده
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هرا   بنابراین اشتغال مادران و جردایی آن  ؛شوند باشد و گاه فرزندان هم وارد بازار کار می از منزل می

در سنین مختلف زندگی از عواملی است که به انحای مختلف در تعادل رفتراری و روان  از کودکان 

های خاص، مانند  شناسان بسیاری، سپردن کودکان به سازمان کودک وی مؤثر است. از دیدگاه روان

های  مهدهای کودک، آن هم در زمانی که کودک بیشترین نیاز را به مادر دارد، باعث بروز نابسامانی

 (.132: 1933 )ساروخانی، شد خواهدخاصی در بزرگسالی  روانی

هرایی کره از    ، به علت برتریاند زنان سرپرست ومردان نگهبان »فرماید:  قرآن در سوره نساء می 

ی برترری انسرانی مررد برر زن      ( که البته این آیه نشانه95 نساء:«)زنان( دارند مورد دراموال ایشان )

عنوان یک مسئولیت اجرایی بره موجرب توانرایی مررد در مسرائل       نیست. مدیریت مرد در خانه به

اجتماعی و امور اقتصادی و اداره زندگی و تأمین نیازهای منزل است که افزون بر آن ترأمین هزینره   

زن را نیز به عهده دارد. زن با ایمان با علم و آگاهی برای جلوگیری از تضاد و منازعه و مبرارزه در  

پذیرد کره البتره برا دسرتور الهری و دور از زورگرویی و        هر خویش را میمحیط خانه، مدیریت شو

دیکتاتوری است. البته گاهی به مصلحت دو طرف این مدیریت متغیر بوده و اداره خانه برعهده زن 

 (.49: 1932 ،زاده حسن) است

نرد  ز عدم حضور مادر در مدت زمان طوالنی خارج از منزل به تنظیم روابط و اداره آن لطمه می

ای دیگرر   های غنی نیرز بره گونره    نیست. اصل اقتصاد در روابط خانواده تأثیر بیو در انهدام خانواده 

تأثیرگذار است؛ چنانچه در این قشر نیز اگر داشتن امکانرات رفراهی فرراوان و ثرروت، همرراه برا       

 و داخرل از های متنوع خود در خارج  سازی نباشد، سرگرمی افراد ثروتمند به تأمین خواسته فرهنگ

ها از حیرث   بنابراین اگر خانواده ؛آوردگسیختگی روابط را فراهم  منزل، ممکن است موجبات از هم

درآمد، پاسخگوی نیازهای خویش بوده و فرهنگ صحیح روابط را بیاموزند و به کارگیرند، فرصت 

برط آنران   د کررد کره بره تحکریم روا    رفع نیازهای عاطفی و روحی خود را در خانواده پیدا خواهنر 

 (.9: 1934 بهرامی و نمازی،) انجامد می

 اعضای خانواده انیم در انضباط ونظم  اصل .18

 واژه ،1911 صفی پورشریرازی، ).. .دادن کار و بیترت در لغت به معنای آراستن، برپاداشتن، نظم

 نظم( به معنای هماهنگی، آراستگی، پیوستگی و انضباط و نیرز در لغرت بره معنرای اسرتوار شردن،      
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باشرد. نظرام هسرتی آفررینش و قروانین       رعایت قوانین و مقررات و نیز وفای به نظم می داشتن نگاه

برر   چیرز  همهکه در آفرینش  راستی به؛ استانگیزی برخوردار  نظم و انضباط شگفت حاکم بر آن، از

شود و در جهان هسرتی   انگیز و خاصی در جهان خلقت دیده می ها نظم حیرت روی زمین و آسمان

گردد و جهان با همه بزرگی از نظم و انسجام خاصری برخروردار    گونه ناهماهنگی مشاهده نمی هیچ

نظرم   خرود  افکرار و در رفترار و   است. ما نیز همسو با نظم جهان هستی، شایسته است در زنردگی 

 (.1: 1931 گروه دین و اندیشه،) دهیم

( یعنی مرا هرر چیرزی را روی    53 )قمر:« بِقَدَرٍإنّا کُلَّ شَیءٍ خَلَقناهر »فرماید:  خداوند در قرآن می

اسرت؛ از   حساب و به اندازه آفریدیم. خدای حکیمی که نظم را در دستگاه عظیم خلقرت قررار داده  

های مکرری در قرآن به تقوا  پسندد. توصیه ها می این رو نظم را در زندگی و روابط اجتماعی انسان

های جامعه خود به هرج و مرج  ها در هیچ یک از حوزهدر تشکیل خانواده شده است و اسالم نه تن

 معتقد نبوده؛ بلکه همواره خواستار نظم و انضباط در همه ابعاد فردی یا همگانی است.

گیرررد کرره در آن  در واقررع، اسررالم از رهنمودهررای آسررمانی در تشررکیالت خررود مایرره مرری   

؛ زیررا ایرن رهنمودهرا توسرط     های اقلیمی، قومی و یا نژادی و ماننرد آن وجرود نردارد    محدودیت

 ،منضربط و مرنظم   ی(. افرراد خرانواده  44: 1932 ،زاده حسرن وحی و الهام شرده اسرت )   تعالی باری

رسرند و از تحررک و نشراط بیشرتری برخوردارنرد و در زنردگی نیرز         تر به هدف خرود مری   سریع

ی از زندگی ائمه بره  بینیم بخش نگریم می ریزی بهتری خواهند داشت. وقتی به زندگی ائمه می برنامه

هایی به تالوت قرآن، بخشی به تعلیم و  کار و تالش و امور مردم، قسمتی به تأمین معاش و ساعت

گذشته است، در محیط خانره   تربیت و زمان کمتری به استراحت و بخشی به ذکر خدا و عبادت می

اشتن به حقوق دیگران شود و با احترام گذ در پرتو نظم و انضباط است که حقوق افراد مراعات می

گردد و در نتیجه فکر منسجم و روح آراسته، سخن و رفترار و زنردگی را سرامان     حقی پایمال نمی

 تواند معنا و مفهوم یابد. دهد و همه در پایداری نظم و انضباط می می

 صداقت اصل .19

عردم   صداقت به عنوان عاملی مهم در تحکیم خانواده است. روایات زیرادی در قربح و زشرتی   

( بره نقرل از پردر بزرگوارشران امرام سرجاد       لیه السالمع) باقراست. امام  صداقت و کذب نقل شده
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کوچرک دروغ بگویرد،    و بزرگش بپرهیزید؛ زیرا وقتی انسان در امور کوچک ،دروغ از»فرماید:  می

 (.953و  993 :2ج  ،1933)کلینی،« یابد بر دروغ بزرگ هم جرأت می

دروغ، به وسیله دالیل آشرکار   پر آدم کذاب،»فرماید:  می باره دراین( نیز لیه السالم)عصادق امام 

 ؛(953: 2ج  ،1933)کلینری، « کنرد  شود و پیروان خویش را هم به وسیله شبهات نابود می هالک می

بررد.   درهای بدی و شر و گناهی است که ایمان را از برین مری   کردن بازبنابراین در روایات، کذب 

ای که بایسرت برر مبنرای ایمران شرکل گیررد،        توان انتظار داشت به خانواده ونه میکه چگ نتیجه این

 (.61: 1932 ،زاده حسنصدمه وارد نسازد )

إِنَّمرا یَفتَررِی   »فرماید:  اعتمادی یاد کرده و می گویی به عنوان نشانه بی خداوند در قرآن از دروغ 

ی کسانی که به آیات خردا  عنی( 134 نحل:«)ئِکَ هرمر الکَاذِبونَالکَذِبَ الَّذینَ ال یرؤمِنونَ بِآیاتِ اهللِ وَاُول

گرویی   گویان هستند. پ  ادای امانت و راست کنند و آنان خود دروغ پردازی می ایمان ندارند، دروغ

ایمان از نماز هم بیشتر و برترر   باشند و داللت این دو بر دو نشانه بارز ایمان و شخصیت انسان می

شود و در طرف مقابرل،   در فضای خانواده موجب تحکیم افراد خانواده می است. حاکمیت صداقت

باشرد کره ابتردا روح و شخصریت      گویی و عدم صداقت از عوامل تخریب خانه و خانواده می دروغ

، کرذب  ولذا دروغ  ؛کند خود فرد را تخریب ساخته و سپ  به خانواده و جامعه وی زیان وارد می

نواده است. عدم صرداقت در زن یرا شروهر، فضرای خرانواده را بره       مخرب و ویرانگر استحکام خا

کند. همچنین برای بالنردگی روابرط در    کشاند و زمینه اختالف را فراهم می اعتمادی می بدبینی و بی

خانواده باید هم روابط کالمی و هم روابط بدنی از قبیل وضعیت بدنی افراد نسبت به هرم، آهنرگ   

روشن و مستقیم باشد کره چنرین ارتبراطی ایرن      صورت بهت بدن های چشمی و حرکا صدا، تماس

دهد که تعهد، شایسرتگی، خالقیرت و صرداقت داشرته باشرند و در       امکان را به اعضای خانواده می

 مقابل مشکالت برخورد مناسبی نشان دهند.

 یوفادار ورازداری  اصل .21

نشران دادن بره لروازم محبرت ترا      وفاداری یعنی استمرار و پایداری محبت و التزام و ثبات قدم 

او  مررگ  ازهای آخر عمر است و نیز محبت داشتن به اوالد، رفقا و متعلقران محبروب، پر      لحظه

توان گفرت وفراداری بره معنرای رعایرت حقروق        (. از سوی دیگر می614: 1913 نیلی پور،) است
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(. 616 ا اسرت )همران:  ه داران نسبت به انسان و وفا به تعهدات آنان در حال زندگی و مرگ آن حق

تواند به ایرن معنرا باشرد کره اگرر زن و مررد از همردیگر         در مقام عمل نیز، مقصود از وفاداری می

 (.142: 1915 های یکدیگر را فراموش کنند )مظاهری، اشتباهی دیدند، نباید خوبی

م شروط همسری و عضویت در خرانواده دانسرت و رازداری هر    توان از وفاداری را می بنابراین

شرروط وفراداری همسرر بروده کره در آیرات نخسرت سروره تحرریم،           تررین  مهمبه عنوان یکی از 

در حریم خانواده مورد تأکید قرارگرفته اسرت و خداونرد در ایرن آیرات بره اشراره بره         داری امانت

هِ وَإذأَسَررَّالنَّبی إِلری بَعرضِ أزواجِر    »فرمایرد:   مری  )صلی اهلل علیه و آله( امبریپخطای برخی همسران 

أَنبَراَکَ  حَدیثاً فَلَم ا نَبَأَت بِهِ وَ أظهَرَهر اهللُ عَلَیهِ عَرَّف َبَعضَهر وَ أَعرَضَ عن بَعضٍ فَلَم ا نَب أهَا بِهِ قالت مِن 

( که خداوند در این آیه، افشای راز را در روابرط خرانوادگی   9 تحریم:«)هذا قالَ نَب أنیَ العَلیمر الخَبیرُ

کند.  را به موجب این عمل، سرزنش می )صلی اهلل علیه و آله( امبریپرخی همسران داند و ب قبیح می

 نسراء: «)فَالص الحاتر قانتات  حافظات  لِلغَیبِ بِما حَفِرظَ اهللُ »فرماید:  همچنین در سوره نساء چنین می

 و در غیاب همسر خویش، اسرار و حقروق او را در مقابرل حقروق کره     اند متواضع( زنان صالح 95

« حافظرات للغیرب  »عبرارت  بنابراین ممکرن اسرت    ؛کنند گرفته، حفظ می نظر درخداوند برای آنان 

 دربه حفظ عفت یا اموال باشد و یا با توجه به اطالق عبارت، هرر دو مرراد اسرت. همچنرین      ناظر

تَ لوطٍ کانَتَرا تَحرتَ   ضَرَبَ اهللُ مَثلَاً لَلَّذینَ کَفَروا امرَأتَ نوحٍ وإمرأَ» مبارکه تحریم آمده است: سوره

ی کسرانی کره   بررا  (13تحریم: «)عَبدَینِ مِن عِبادِنا صَالِحَینِ فَخانتا هرما فَلشم یرغنیا عَنهرما مِنَ اهللِ شیئاً

اند، خداوند نوح و لوط را مثل آورده که در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودنرد؛   کفر ورزیده

 ها ساخته نبود. ابر خداوند کاری از دست شوهران آنخیانت کردند و در بر ها آنولی به 

یکی از موضوعات مهم در تحکیم خانواده، وفاداری همسران است که تحت تأثیر عوامل متعدد 

شناسی به موضوع جذابیت، عشق، رابطه سالم، مسرائل   شناختی است. در علم روان اجتماعی و روان

ل مؤثر بر وفاداری همسران توجره شرده اسرت. در    زناشویی و رفتارهای میان فردی به عنوان عوام

( در وفراداری بره همسرر    الم اهلل علیهرا )سر زهررا  دیدگاه اسالمی نیز با الگرو قررار دادن حضررت    

عواملی چون حجاب، عفت، احترام متقابل، رابطه سالم، تفراهم   (لیه السالمع) علی امام بزرگوارشان

مهربانی معنوی نسربت بره یکردیگر، توجره بره       و تعاون در خانواده، مشارکت در زندگی، عشق و
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نهایت رعایت حقروق یکردیگر از عوامرل مرؤثر برر       زیبایی و آراستگی، آرایش برای یکدیگر و در

 (.163: 1935 کجباف،) رودوفاداری همسران به شمارمی 

 شرود و نیرز سرپری    وفاداری میان اعضای خانواده باعث ایجاد صمیمیت و محبت مری از سویی 

بهرامری  ) استها و مشکالت و پشتیبانی پایدار جهت استحکام بنیان خانواده  برابر سختیمحکم در 

(؛ لذا اسالم برای توسعه وفاداری همسران نسبت بره هرم راهبردهرای متفراوتی     6: 1934 و نمازی،

مانند ارتباطات سالم خرانوادگی، حجراب و عفراف، نگررش مثبرت زن و مررد بره یکردیگر، رفراه          

اجتماعی و عاطفی و پرهیز از نارضایتی جنسی و نیز ارضای کامل نیاز جنسی را  خانوادگی، توسعه

(. با توجره بره مفهروم    143: 1935 با رعایت همه اصول اخالق اسالمی ارائه نموده است )کجباف،

هرا در اخرالق    توان گفت مقصود از این واژه در روابط زوجین، تعهد متقابل آن وسیع وفاداری، می

اند باشد؛ از این رو باید در امور جنسی از بیگانه چشم بپوشند و ارضای نیازهرای  تو جنسی هم می

خانواده و در کنار همسر خویش جستجو کنند. از این رو قرآن کرریم   چارچوب درجنسی خود را 

خواهرد و تردیردی    نیز جامعه و خانواده را عاری از هرگونه آلودگی اخالقی در مسائل جنسی مری 

ای کره   تواند جامعه را آلروده کنرد و در چنرین جامعره     داری در امور جنسی مینیست که نقض وفا

شود. از این رو، این  های جنسی در آن فراوان است، خانواده نیز در معرض انحالل واقع می محرک

 گذارد. دو نهاد تأثیر متقابل داشته و فساد و صالح هرکدام در دیگری اثر می

 گیری نتیجه

گیری شخصریت انسران، در کرانون توجره      در شکل کننده تعیینصر اساسی خانواده به عنوان عن

. از آنجا که در تحکیم جامعه انسانی استحکام خانواده تأثیر مثبتی دارد، قرآن نیز بره  دارد قراراسالم 

ثبات و تحکیم خانواده عنایت داشته و برای استحکام خانواده اصول و راهکارهرایی را بررای حرل    

 هرا  ها بیان نمروده کره یکری از ایرن راه     ت و جلوگیری از متالشی شدن خانوادهاختالفات و مشکال

ای صرمیمی و   این روش در عرین ایجراد خرانواده    مشورت و همفکری در مسائل خانوادگی است.

 ست.فات و مشکالت و موانع زندگی نیز همستحکم، بهترین محافظ در برابر اختال

، منرزل  درر در اداره امور زندگی و انجام کارها مسلم است که همراهی و همکاری زن و شوه 

ترر شردن روابرط     کاری و رعایت نظم در امور زندگی، عالوه بر کمک به صمیمی پرهیز از مسامحه
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تررین شریوه بررای ایجراد روحیره تعراون و همکراری در فرزنردان و پررورش           ها، به عنوان مهم آن

خری درمرانگران خرانواده بررای کرارایی و      ها خواهد شد. اصل مهمی کره بر  پذیری در آن مسئولیت

اند، رعایت مرزهای عاطفی و رفتاری درون و بیررون خرانواده اسرت.     سالمت خانواده الزم شمرده

حدود و شرایط نگاه کردن به دیگران و پوشش شرعی، مجزا بودن فضای فیزیکری و روانری زن و   

و فضای اختصاصی بررای فرزنردان    روز شبانهشوهر از سایرین در درون خانه در ساعات معینی از 

تررین کرارکرد رعایرت ایرن      بنابراین مهرم  ؛است قرارگرفتهو... که در متون اسالمی نیز مورد تأکید 

 مرزها، تحکیم روابط عاطفی بین اعضای خانواده است.

کند و آنران را   ، وابستگی آنان را به یکدیگر زیاد میجنسی اموروفاداری زوجین به یکدیگر در 

موجرب سسرتی خرانواده و کراهش     « روابط آزاد جنسری »دارد و در مقابل  به خانواده نگه می پایبند

. همچنرین اوضراع اقتصرادی جامعره، در تنظریم و تعردیل       شد خواهدوابستگی زوجین به یکدیگر 

روابط خانواده مؤثر بوده، حسن معاشرت به معروف مبتنی بر اصل مودت و رحمت بوده و زمرانی  

هرا بتواننرد    شود تا آن جاد امنیت روانی و سکینه قلب یکدیگر باشند، حاصل میکه زوجین عامل ای

تعامل فکری و رفتاری داشته و خانه را محل آرام و امنی برای خود و فرزندان بسازند تا همگی بره  

 آیند. نائلسایه مودت و رحمت الهی 

ک نظرام هماهنرگ،   در کالم آخر بهترین توشه در راه پیمودن مسیر کمال ایرن اسرت کره در یر    

اعضای خانواده بتوانند تعادل روحی و روانی الزم برای کلیه اعضرای خرانواده را فرراهم کننرد کره      

چون ارتقای هریک از اعضای خانواده به ارتقای دیگر اعضا بستگی دارد و کمال هریرک در کمرال   

است، پ  بایرد در   سایر افراد خواهد بود و هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال و تقرب الی اهلل

ایجاد این امنیت تالش نمود و با اجرای اصولی که در قرآن بیان شد امنیت و ثبات خرانواده و نیرز   

 تقویت و حفظ گردد. ها خانواده برهای دینی، اخالقی و انسانی حاکم  ارزش

 پیشنهادها

زم اسرت بررای   های بشری مراتبی دارند که خانواده از این امر مسرتثنا نیسرت و ال   . همه گروه1

که در تربیت و اجتماعی کردن فرزندان « خانواده درجایگاه سنتی والدین »تحکیم ساختار خانواده، 

کنند، استمرار بخشیده شود؛ همچنین در حفرظ و تقویرت خرانواده، اسرتمرار و      نقش مهمی ایفا می
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 ویژه بهویشاوندان ، بسیار مؤثر است. کم شدن رابطه خانواده با سایر خ«روابط خویشاوندی»تحکیم 

های اصلی زن و شوهر، باعث مشکالت مختلف در زندگی خانوادگی شده و محرومیت از  خانواده

 ها را در پی خواهد داشت. روابط عاطفی و مادی آن

خانواده و ایفای کارکردهای آن ترأثیر مهمری    تقویت در، «تحکیم باورهای دینی» خانواده در. 2

کنرد و در مشرکالت زنردگی     نردگی، افرراد را دچرار آشرفتگی مری     دارد. گم کردن معنا و جهرت ز 

چنین  جیترو والدین، ویژه به. لذا در اعضای خانواده کشد میخانوادگی و فردی آنان را به استیصال 

ها نجات بخشد که این پیوند معنوی در رفترار و   ها را از بسیاری از بحران تواند خانواده معنویتی می

 ش بسیاری دارد.یابی فرزندان نق هویت

هرای   است. آسریب  ربط ذیدر بنیان خانواده به عنوان زنگ خطر جدی برای مسئوالن  تزلزل .9

یابنرد. اعمرالی ماننرد، قترل، اعتیراد، دزدی،       های خانواده مجال ظهور مری  اجتماعی با افزایش آسیب

وانرد ریشره در نهراد    ت برداری و... به عنوان رفتار بزهکارانره مری   تخریب، نزاع، غارت، تجاوز، کاله

های تخصصی و مشراوره قبرل    در حال حاضر، ایجاد تیم حل راهخانواده ناسالم داشته باشد. بهترین 

را در برقرراری ارتبراط    آنران  باشد تا با ارائه راهکارهرای صرحیح بره زوجرین،     و بعد از ازدواج می

 مناسب و مؤثر یاری کنند.

اد خانواده و نیز ماهواره و فضای مجازی و غیرره کره   ها بر تغییرات نه . با توجه به نقش رسانه5

گرردد کره    شرود؛ پیشرنهاد مری    دیگر مری  ناپذیر جبرانهای  در مواردی موجب بحران طالق و آسیب

ها  سازی نهاد خانواده نهادهای فرهنگی با افزایش سطح آگاهی مردم و نیز کنترل این فضاها به سالم

روپاشی خانواده بره سربب ارتباطرات مجرازی و حفرظ      کمک کنند و همچنین برای جلوگیری از ف

گرردد. لرذا تررویج فرهنرگ اسرتفاده       ها در خانواده پیشنهاد مری  انسجام آن، کنترل استفاده از رسانه

بنرابراین در بعرد کیفری و کمری،      ؛ها، بهترین راه تربیرت خرانواده اسرت    معقول و مناسب از رسانه

ار شرود و بررای اسرتفاده اعضرای خرانواده از رسرانه،       بایست تعردیل و مهر   ها می استفاده از رسانه

 ریزی معینی تدوین گردد. برنامه

های دولت که موظف است در راستای تحکیم نهراد خرانواده داشرته باشرد،      . از جمله حمایت4

 هرا  دولرت ها و طالق را دانست که ایرن مسریری اسرت کره      توان جلوگیری از فروپاشی خانواده می
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و  تردریج  بره و  کنند بازمسائل اجتماعی را  پیچیده درهمتوانند گره  کم نمی زمان مدتو در  تنهایی به

در طول زمان باید انتظار داشت ولی در هر جامعه به علت موقعیت برتر دولت و نیرز فراترر برودن    

برا در اختیرار داشرتن     هرا  دولرت رود که  مسائل اجتماعی از حوزه اختیار و اراده شخصی، انتظار می

قتدار الزم، حق تنظیم و مدیریت امور جامعه را برای تخفیرف مشرکالت اجتمراعی و نیرز     منابع و ا

تری برر زنردگی خرانوادگی دارنرد را داشرته و بره اجررای         ها که تأثیر سریع برای مرتفع ساختن آن

صرحیح سیاسری و    پرذیری  جامعره توان انتظار  های مناسب اقدام نمایند که در این صورت می برنامه

سب نقش قدرت به افراد درونش را داشت و موجب کرارکرد تربیتری مناسرب و انسرجام     انتقال منا

 بخش شد.

های مختلف حمایت خرانواده در آن بیران شرده     . با توجه به اصل دهم قانون اساسی که شیوه6

توان بر این اساس برداشتن موانرع ازدواج و تسرهیل تشرکیل خرانواده، ایجراد آسرایش و        است می

ها، فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان، منع تبعیض و ایجراد نگررش    رکان خانوادهآرامش اعضا و ا

گیری افکار افراد جامعه و... باید توسط نهادهای دولتری و   ها برای شکل ها و کتاب سیاسی در رسانه

 فرهنگی و مشاوره صورت پذیرد.

ه تأسی  شود و برر اسراس   خانواد جانبه همهرود که سازمانی برای مطالعه  . در پایان انتظار می3

گرذاری کنرد. همچنرین     هرای موجرود سرایر کشرورها سیاسرت      مطالعات تطبیقی و میدانی و تجربه

هرای   تر از قبل بره مسرئله خرانواده ورود پیردا کننرد و در قالرب طررح        علمیه باید جدی های حوزه

د توجه بیشرتر  راهبردی و پژوهشی مسائل مربوط به تربیت و سبک زندگی اسالمی و ایرانی را مور

هرای الزم بره    با تقویت انجمن اولیراء و مربیران و نیرز آمروزش     وپرورش آموزشقرار دهند و نهاد 

گیری بیشتر  آموزان و همچنین نهاد دانشگاهی با تربیت و آموزش دانشجویان و همچنین بهره دانش

گیررد، متأسرفانه   جوانان از مشاورین خانواده به این مهم بپردازد کره اگرر اقردامات الزم صرورت ن    

 های ایرانی بیشتر از حال خواهد بود. ی خانواده مشکالت آینده

  



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  014  

 منابع

 .*قرآن

 .محمد دشتی ترجمه ،البالغه نهج*

 .، چاپ شانزدهممروارید نشر جا، بی ،دانشنامه سیاسی(، 1913) ،وشیدار . آشوری،1

نهراد   نیتردو ان، تهرر  ،جمعیمت  ودانم  خمانواده   (، 1993) و همکراران  زهررا  ،اللهی آیت. 2

 .ها دانشگاهنمایندگی مقام معظم رهبری در 

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.و دررالکلم غررالحکم (،1953) ،ابوالفتح . آمدی،9

النعیم فی مکارم اخالق الرسمول  هالنضر هموسوع(، ق 1526) ،عبرداهلل . ابن حمید، صالح بن 5

 ، عربستان: دارالوسیله.2ج ، الکریم

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.1ج ، تفسیر ابن کثیر(، ق 1513) ر، اسماعیل بن عمر،. ابن کثی4

 .دارالفکر ، بیروت:2ج  ،لسان العرب(، 1931) مکرم، بن محمد. ابن منظور، 6

 .انتشارات سخن، چاپ اول :، تهران1ج ، فرهنگ سخن (،1919) ،حسن . انوری،3

 .القدس طریقم: انتشارات ، ققرآن درخانواده (، 1931) ،احمد . بهشتی،1

 .نجبا :قم نیازی، ، ترجمه سیدرضامریخی زنان ونوسی مردان(، 1911) . جان گری،3

 ، تهران: مطبعه الخیریه.التعریفات(، علی بن محمد، 1933) . جرجانی شریف،13

 مدرسین. جامعه :قم ،العقول تحف (،1969) بن علی، حسن . حرانی،11

 بیرت  اهرل ، قم: مجمع جهرانی  االصول العامه للفقه المقارن(، ق 1511) ،محمدتقی . حکیم،12

 ع(.)

، ترجمره عبراس زریراب، تهرران: انتشرارات آمروزش       لاات فلسفه(، 1931) . دورانت، ویل،19

 انقالب اسالمی.

، تهرران: مؤسسره انتشرارات و چراپ دانشرگاه      دهخدا نامه لغت(، 1933) ،اکبر علی. دهخدا، 15

 تهران.

، المفردات فمی غریم  القمرآن   (، ق 1512) ، ابوالقاسم الحسین بن محمد،. راغب اصفهانی14



 
  015 |  1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه

 بیروت: دارالقلم.

، قرم: انتشرارات   خمانواده  تزلمزل  وعوامل تحکمیم  (، 1913) ،محمرد  علی . رفیعی محمدی،16

 رسول اعظم، چاپ هفتم.

 .سروش :تهران ،خانواده شناسی جامعه (،1933) ،باقر . ساروخانی،13

مجموعمه مقماالت   ) خمانواده  واندیشمه راهبمردی زن   (، 1932) ،فاطمه . سلطان محمدی،11

 نو. عترت: تهران ،(خانواده وبرگزیده همای  اندیشه راهبردی زن 

 ی.جمهور :تهران (، ترجمه نهج الفصاحه،1916) ی،عل . سلیمی،13

 ،ی االرب فمی لغمات العمرب   منته (،1961) ،عبردالکریم بن  میعبدالرح . صفی پورشیرازی،23

 دانشگاه تهران. انتشارات :هرانت

 ، بیروت: ناشر دارالقلم.فی تفسیر القرآن زانیالم (،1512) ،محمدحسین دیس . طباطبایی،21

 ، قم: الشریف الرضی.مکارم االخالق(، 1933) . طبرسی، حسن بن فضل،22

 همدرسر قرم:   ،معصومین سخنان (،1533) مکی، بن محمد الدین شم  شهید اول(،) یعامل .29

 عج(.) المهدیالمام ا

 ع(.) البیتآل  مؤسسه :قم الشیعه، وسائل (،1515) . عاملی، حر،25

 امیرکبیر. انتشارات ، تهران:فرهنگ فارسی عمید(، 1934) . عمید، حسن،24

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.کافی فروع واصول (، 1933) . کلینی، محمد،26

 عج(.) المهدیفرهنگی  خیریه بنیاد ، اصفهان:الماس درخانواده (، 1915) . مظاهری، حسین،23

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ معین(، 1911) . معین، محمد،21

 کنگرره  ، قرم: حجج اهلل علی العبماد  هاالرشاد فی معرف(، ق 1519) محمد، بن محمد . مفید،23

 اول. چاپ شیخ مفید،

، تهرران: دفترر نشرر    عملمی  اخمالق  درآغاز  های نقطه(، 1931) ،محمدرضرا  . مهدوی کنی،93

 فرهنگ اسالمی.

 ع() البیت، قم: انتشارات آل مستدرک الوسائل (،1966) ،نیرزاحسیم . نوری،91



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  160  

: انتشارات مرکرز فرهنگری شرهید    اصفهان ، () فاطمیهفرهنگ (، 1913) ی،مهد . نیلی پور،92

 مدرس.

 مقاالت

مؤثر در روابط صمیمانه همسمران  اصول »(، 1933) ،بهیط ،محمدخانی و سوسن . آل رسول،1

، فصلنامه شورای فرهنگری اجتمراعی زنران،    «های قرآنی و همسران بهشتی با الگوبرداری از اسوه

 42شماره سال سیزدهم، 

عوامرل تحکریم بنیران خرانواده از دیردگاه      »(، 1934) ،لیاسرماع  زهرا، نمازی، دهیس . بهرامی،2

 انسانی لومع علوم اسالمی، المللی بین، کنگره «اسالم

 نامره  پرژوهش ، «عوامل تحکیم خمانواده در فرهنمگ اسمالمی   »(، 1932) ،صالح ،زاده حسن. 9

 14 شماره ،5 دوره معارف قرآنی،

ی و حقوقی، فقه ، اخالقی،«حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر»(، 1933) ،محبوبه . جوکار،5

 خانواده ونامه اسالمی زنان  مجله پژوهش

نقم  وفماداری همسمران در اعتممادآفرینی و راهبردهمای      »(، 1935) ،محمدباقر . کجباف،4

 23هشتم شماره  سال ، فصلنامه علمی پژوهشی نامه اخالق،«توسعه آن در نهاد خانواده

 های اینترنتی سایت

 حوزه رسانی اطالع(، پایگاه 22/3/1936) ی زندگی،الفبا ،جواد . محدثی،1

 نظم و انضباط در زندگی، خبرگزاری مهر راتیثتأ (،23/3/1931) ،اندیشه و. گروه دین 2

 
 

  


